
СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

   март 2017 г. 

 
 
 
 
 

  Проект„Приеми ме 2015“  
Оперативна програма„ Развитие на човешките ресурси“   
Обща цел: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга   „Приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната,  както и по отношение на 
целевите групи. 
Специфични цели: 

• Да се продължи и надгради устойчив модел за развитие на 
Заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализация на деца. 

• Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на 
всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга. 

• Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до3 годишна възраст както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца,  
жертви на насилие или трафик, и  за деца, непридружени бежанци;  

• Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива 
среда,  
стимулираща развитието на детето в приемното семейство;по-голяма сигурност и ефективност на работещите. 

• Възможност да се реализират конкретни мерки, насочени към повишаване 
ефективността на предоставяната приемна грижа чрез грижа за проследяване на национално ниво дейността на екипите по приемна  грижа.  

През месец септември кметът Николай Мелемов подписа анекс с № BG 03-ПС01 – 0031 от 01.09.2016г. към споразумение за партньорство № BG03-ПС01-48 
от 11.12.2015 г. между Община Смолян и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“ етап 2, с който се въвежда нов областен молел 
на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа”, чрез екипи сформирани на областен принцип. Преките дейности свързани с обхвата на услугата 
в цялата област ще се реализират не от всяка община – партньор, а общо за съответната област – от общината областен град, чрез сформиране на Областен 
екип по приемна грижа /ОЕПГ/.   
   Към настоящия момент на територията на област Смолян  по проект „Приеми ме 2015“ етап II   са утвърдени и функционират 70 професионални приемни 
семейства, като настанените в тях деца са 63 на възраст от 0 до 14 години. 
Развитието на услугата „Приемна грижа” на областно ниво и постигнатите до момента резултати идентифицират необходимостта от нейното надграждане. 
Въвеждането на иновативни компоненти ще доведе до усъвършенстване на приемната грижа на общинско, областно и национално ниво. 
Срок на изпълнение: 32 месеца считано от 01.12.2015 г. 
Бюджет  на проекта: 535 809.39 лв. 

 

Проект:„ Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян” 
Оперативна програма„ Развитие на човешките ресурси“  процедура „Независим живот“ BG05M9OP001-2.002. 
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания от Община Смолян и техните семейства чрез осигуряване на основни 
социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. 
 
Целевата група по проекта са: 
1.Хора с увреждания и техните семейства.  
2.Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи“, на които след приключване на проекта през месец март 2016 г. ще бъде 
изготвена нова оценка на потребностите. 
 
Планираната продължителност на проекта е 20 месеца, от които 18 месеца ще се предоставят услуги в домашна среда от общо 80 души персонал, назначен 
на длъжностите: 30 лични асистента, 30 социални асистента, 20 домашни помощника, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. 
 
Водещ принцип при изпълнението на проекта ще бъде поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на всеки отделен човек. 
 
Основните дейности, които ще се реализират са: 
1.Управление и отчетност 
2.Информиране и публичност 
3.Кандидатстване, оценка и класиране на кандидати за ползване на почасови услуги от Звено за услуги в домашна среда 
4.Кандидатстване, оценка и класиране на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда 
5.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа индивидуална 
социална оценка, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда, в т.ч подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги 
6.Обучение на персонала за предоставяне на услугите 



7.Консултиране и подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги 
8.Оказване подкрепа на потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност 
9.Закупуване на оборудване, необходимо за качественото предоставяне на услугите и изпълнение на проекта 
С реализирането на проекта целим да обхванем 150 лица от целевата група, които да получават подходящата за тях подкрепа за независим живот и достоен 
живот.Към настоящия момент  има 139 потребителя от целевата група и 119 асистента/помощници. 
Продължителност на проекта: 01.01.2016 – 01.09.2017г.  
Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 лева. 

 
 

Проект:„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”   
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
Наименование на процедура „Услуги за ранно детско развитие” BG05M9OP001-2.004. 
Обща цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани 
услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст. 
Конкретните цели, които си поставяме при реализирането на проекта са: 
1. Подобряване достъпа на децата в ранна възраст до качествени здравни грижи и повишаване на училищната им готовност за включване в образователната 
система. 
2. Повишаване капацитета на родителите от целевата група чрез формиране на отговорни родителски умения и подобряване на семейната среда, с оглед 
ограничаване предаването на бедността между поколенията. 
3. Предотвратяване на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания от община Смолян, чрез изграждане на умения у родителите за 
отглеждането им, подкрепени от необходимите професионалисти. 
4. Надграждане на интегрираните услуги за социално включване в община Смолян, успешно създадените по Проект за социално включване, финансиран със 
Заем 7612BG от Международна банка за възстановяване и развитие. 
Предвидените дейности за успешното изпълнение на проектното предложение са : 
Дейност 1. Организация и управление на проекта 
Дейност 2.  Информиране и публичност  
Дейност 3. "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"  
Дейност 4.  "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа"  
Дейност 5.  "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" 
Дейност 6.  "Здравна консултация за деца" 
Дейност 7. Управление и издръжка на центъра  
Срокът за изпълнение на проектното предложение е 27 месеца считано от 26.07.2016г. 
Общата стойност на проектното предложение възлиза на 588 533.00 лв. 
Услугите се предоставят в Общностен център намиращ се в гр.Смолян, кв.Каптажа, ул.Христо Христов №31.   
Телефон за връзка :0301/62026 
Ръководител на центъра: Ваня Дунчева.  

Оперативна програма за храни 
и/или основно материално 
подпомагане 

 

Проект:„ Осигуряване на топъл обяд в община Смолян” 
„O перативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, процедура: " Осигуряване на топъл обяд - 2016" BG05FMOP001-3.002. 
Проектното предложение на Община Смолян предвижда осигуряване на разнообразна, качествена и балансирана топла храна, която ще подпомогне жители 
на Община Смолян, изпаднали или застрашени от изпадане в бедност. 
В рамките на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Смолян"  предвиждаме предоставяне на топъл обяд на 165 човека, в продължение на 146 работни 
дни,  в общо 6 трапезарии( 3 броя намиращи се в гр. Смолян и 3 броя в селата Момчиловци, Смилян и Търън). Като част от дейностите по проекта е 
предвидено предоставянето на съпътстващи мерки за хората, които ще получават топъл обяд. Те ще бъдат съобразени с нуждата и желанието на хората и ще 
се изразяват в предоставяне на подкрепа, информация, индивидуални и групови консултации. 
Целевата група, която ще обхване проекта е: 
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; 
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 
несвързани с трудова дейност. 
Подбора на лицата, които ще получават топъл обяд ще се извършва съвместно с Дирекция "Социално подпомагане"-Смолян, което ще гарантира, че 
услугата, която ще се предоставя чрез проекта ще достигне точно до хората, за които е предназначена. 
В резултат от изпълнението на проекта се очаква оказване на реална подкрепа на 165 жители от община Смолян . 
Продължителността на проектните дейности е 8 месеца, с начало 01.10.2016г. и при реализирането му ще се гарантира зачитането и достойнството на 
най-нуждаещите се лица и няма да се допуска дискриминация на основата на полов, расов, етнически произход, религия, увреждане, възраст или друг 
признак.  
Общият бюджет на проекта е 60  947.70лв. 
 



 

 

Проект:„ Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много” 
Оперативна програма „Добро управление“ 
Наименование на процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ -BG05SFOP001-
4.001. 
За реализиране на проектното предложение предвиждаме изпълнението на следните дейности: 
Дейност 1: Обезпечаване функционирането на ОИЦ - Смолян и реализиране на проектните дейности, включваща: Осигуряване на възнаграждения и 
командировки на служителите на ОИЦ - Смолян; материали и консумативи, както и текущи разходи за ел. енергия, вода, тел., интернет и др.  
Дейност 2: Поддръжка и ремонт на оборудване, обзавеждане, експлоатация на МПС и брандиране на ОИЦ - Смолян.  
Дейност 3: Текущ ремонт на ОИЦ - Смолян - изразяващ се в пребоядисване на стени и тавани, смяна на батерии на тоалетни мивки. 
Дейност 4: Закупуване на оборудване и обзавеждане - с реализирането на дейността ще закупим 1 бр.лазерно мултифункционално устройство с възможност 
за цветно принтиране във формат А3. 
Дейност 5: Функциониране на ОИЦ - Смолян - с изпълнението на тази дейност ще постигнем следното: 
 -Проведени 60 информационни срещи с общо 900 участника; 
 -Проведени 6 срещи с медии с общо 60 участника; 
 -Поведени 4 общи инициативи с общо 400 участника; 
 -Проведени 3 двудневни тематични събития с общо 90 участника 
-Проведени 5 еднодневни тематични събития с общо 150 участника 
-Изработени и излъчени в ефир 10 рекламни спота; 
-Изработен и разпространен 12 броя електронен бюлетин; 
-Изработени рекламни материали на ОИЦ (тефтери, химикали, папки и др.) 
-Посещения в офис на ОИЦ - Смолян-1100 броя; 
Дейност 6: Публичност-в резултат от изпълнение на дейността ще постигнем следните резултати: 
- Осигурена публичност, прозрачност и гласност на изпълнението на дейностите по проект; 
- Популяризирани са услугите, предлагани от ОИЦ-Смолян; 
- Проведени 2 броя пресконференции; 
- Отпечатани и разпространение 1000 броя информационни дипляни. 
- Публикации в местни регионални и/или печатни издания-3 броя 
Общата стойност на проекта е 315 000 лева, а продължителността на дейностите са 37    
месеца, считано от 13.12.2015г. 
ОИЦ се намира в сградата на община Смолян в ляво от главния вход до Местни данъци и такси. 
Тел: 0301/88805  
Управител: Цветанка Генчева 

 

Проект:" По-добро бъдеще чрез включващо образование" 
 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура  „Образователна интеграция на учениците  от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ -BG05M2OP001-3.002. 
Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на ученици от етнически малцинствени групи, особено 
осезаем в малките населени места. Мерките ще бъдат насочени към справяне с изолацията на тези ученици от групата на връстниците им, предотвратяване 
на ранното отпадане от образователната система и последващо изключване от пазара на труда.Чрез реализирането на проектното предложение ще се 
създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към ромското етническо малцинство и обстановка на междуетническа толерантност, 
взаимно уважение и търпимост. Настоящото проектно предложение адресира горецитираните проблеми на територията на община Смолян чрез реализиране 
на следните дейности: Ще бъдат установени нагласите сред целевата група, ще се формулират причините за проблема и ще се установяват очакванията сред 
децата и техните родители към мерките за решаване на проблема. Ще бъдат създадени клубове по интереси в рамките на училището, като учениците ще 
бъдат включени в най-подходящия клуб и/или в допълнително обучение по български език. Организирането им в извънучебно време ще задържи децатa по-
дълго време в училище и ще засили тяхното желание за учене и посещаване на учебните занятия. С цел мотивиране на родителите и активното им и 
осъзнато включване в учебния процес са предвидени дискусионни срещи под формата на "училище за родители". Планирано е провеждане на вечери на 
талантите, където учениците ще демонстрират наученото в клубовете по интереси и екскурзии, които ще доведат дo взаимно опознаване, разбиране на 
различните етноси, запазване и развитие на културната им идентичност.Чрез закупуване на нови и модерни учебно-технически средства, дидактически 
материали и др. ще се повиши интересът и желанието за посещаване на учебни занятия от страна на учениците, защото образователният процес ще бъде по-
атрактивен и образователното съдържание ще бъде представено по интерактивен и заинтригуващ начин. 
Партньори по проекта са: Основно Училище "Св.св.Кирил и Методий", Сдружение "Национално сдружение наука", Средно общообразователно училище 
"Св.св.Кирил и Методий" 
Срок на изпълнение, 30 месеца считано от 20.07.2016.г 
Стойността на проекта е: 516 921,10лв. 
 

 Проект:„ Бюджетна линия за Община Смолян - бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР  2014-2020”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. 
Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно 
преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с 
Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение 
на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв. 
Едновременно с ролята си на бенефициент по настоящата процедура, общината е междинно звено, като за целта между УО на ОПРР 2014-2020 и Община 
Смолян е подписано Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по ПО 1. Съгласно Споразумението и 
указанията на процедурата е сформирано Междинно звено за оценка и избор на проекти, одобрено от УО. За извършване оценката на проектните 
предложения ще бъдат наети външни оценители и помощник-оценители. Във връзка с функциониране на междинното звено и провеждането на процеса по 
оценката на проектните предложения, общината ще актуализира системите си за финансово управление и контрол. 
За подготовката на ИП и проектните предложения на Община Смолян, със заповеди на кмета са сформирани работни групи. Мониторингът по реализиране 
на ИП и постигане на заложените етапни и крайни цели, ще се осъществява от екип за изпълнение на ИП. 
Настоящото проектното предложение ще осигури подкрепа за подобряване на административния капацитет на Община Смолян с оглед изпълнение на 
нейните функции в качеството и на бенефициент, междинно звено и градска власт по ПО 1 и обезпечаване на дейността и по управление и изпълнение на 
ИП за периода до 2023 г. 
Срок на изпълнение: 91  месеца,  считано от 01.09.2016 г. 
Общ бюджет  по проекта:  112 796.40лв. 

 

Проект:„ Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. 
Смолян”, 
Процедура BG16RFOP001-1.022 :Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Смолян на ОП "Региони в 
растеж" 2014-2020 г. 
 
Проектно предложение "Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. 
Смолян" към инвестиционен приоритет "Градска среда" цели създаването на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот, социалното 
включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в града. Проектът включва дейности по изграждане и 
възстановяване на зони за обществен отдих - детска площадка; рехабилитация и ремонт на физическите елементи на градската среда - пешеходна алея и 4 
надлеза и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Интервенциите при всички обекти, включени в проектното предложение предвиждат създаване 
на достъпна архитектурна среда. Включени са следните конкретни обекти:  
1. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Спортна". 
2. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Беклийца". 
3. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Евридика". 
4. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Зорница". 
5. Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. "Дичо Петров" /до театъра/.. 
6. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. "България" /от болницата до Лидл/. 
7. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул."България"/община до хотел Смолян/. 
8. Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. "Арх. П.Петров" / зад общината/. 
9. Изграждане на пешеходна алея от ул. "Снежанка" до ул. "Добруджа". 
10. Изграждане и възстановяване на детска площадка над Автогара, гр. Смолян. 
Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез 
благоустрояване на градската среда в гр. Смолян.   
Специфични цели: 1.Осигуряване на благоприятна физическа жизнена среда за жителите на Смолян с добро екологично и естетическо качество. 
2.Осигуряване на условия за по-добра мобилност и по-добри транспортни връзки в Смолян; 3.Изграждане на достъпна градска среда, способстваща за 
интегриране на групите в неравностойно положение; 4.Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда в Смолян. 
Срок на изпълнение: 30  месеца,  считано от  22.12.2016г. 
Общ бюджет  по проекта:  4 772 320.46 лв. 
 
 



 

Проект:„ Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян″  
Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, код на процедура BG16RFOP001-1.022 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.  
Проектно предложение Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян включва ремонт и обновяване на четири 
училища и една детска градина. Интервенциите са насочени към цялостно обновяване на ПМГ "Васил Левски", гр. Смолян с изграждане на физкултурен 
салон и обновяване на дворното пространство, цялостно обновяване на дворните пространства на три от най-големите училища в гр. Смолян - Дворно 
пространство и спортни площадки на VI ОУ "Иван Вазов" и ГПЧЕ "Иван Вазов", гр. Смолян, които са в една сграда и Дворно пространство и спортни 
площадки на VII СОУ "Отец Паисий", гр. Смолян. В тези училища са въведени основните мерки за енергийна ефективност по проект финансиран по ОП 
"РР" 2007-2014. Проектът включва и основен ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 "Буратино"  включващ мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, 
конструктивно укрепване, вътрешни ремонтни работи за осигуряване на здравословна среда на обитаване и допълнителни противопожарни мерки и 
благоустрояване на околното пространство. За всички обекти, включени в предложението са предвидени мерки за достъпна архитектурна среда както и 
мерки за осигуряване на сигурност и превенция на рискове, вкл. монтаж на видеонаблюдение. Също така предвижда се доставяне на необходимото 
обзавеждане и оборудване за модернизирине на учебния процес.  По-голямата част от обектите попадат в зоните на въздействие на одобрения ИПГВР на гр. 
Смолян, като ПМГ „В. Левски“  е включена в ИПГВР с изменение през 2015 г., в рамките на 20% гъвкавост извън зоните по отношение на функционални 
връзки между зоните за въздействие и останалата част от града и общината. 
Срок на изпълнение: 30  месеца,  считано от 12.01.2017г. 
Общ бюджет  по проекта: 6 598 928,09 лв 

 


