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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  
Николай Тодоров Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

Относно:  Преобразуване на Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория 
и планетариум” /НАОП/ в Общински културно-образователен център „Планетариум с 
астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ и вписване в регистъра на Министерство на културата 
като Общински културно-образователен център.  

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   
На 6 септември 1975 г. в Смолян отваря врати най-големият Планетариум с народна 

астрономическа обсерватория в България като извънучилищно педагогическо учреждение към 
Министерство на образованието и науката.   

От 2008 година, със заповед на Министъра на МОН с №РД14-504/29.08.2008г., 
Планетариум – Смолян, е изваден от системата на МОН. В същата година, с решение на 
Общински съвет – Смолян с №39 от 27.03.2008г., се създава Общинско предприятие „Народна 
астрономическа обсерватория и Планетариум” (ОП „НАОП”). Новосъздаденото Общинско 
предприятие се финансира изцяло от „Местни дейности” на общинския бюджет.  

След преобразуването на Планетариума в Общинско предприятие и предвид 
променящите се потребности и нагласи на обществото, неговата дейност непрекъснато се 
разширява и обогатява, превръщайки го в комплексен център, призван да задоволява не само 
образователни, но и културни, и научни потребности на населението на страната и региона. 

За популяризиране на астрономическите знания, в звездната зала на Планетариума се 
представят повече от 50 програми (сеанси). Сред тях са: програми-приказки за най-малките 
деца, много учебни сеанси, обзорни и тематични за широката аудитория. На чуждестранните 
гости на Планетариума се предлагат програми на чужди езици: руски, френски, немски, 
английски, гръцки, турски. Цикъл от специални програми - музикални и поетични, допълват 
многообразието от звездни спектакли. 

Планетариумът работи с ученици от всички форми на българското училище, а така 
също и с деца от предучилищна възраст. В него са разработени много програми, свързани с 
изучавания в училище материал по астрономия, физика, география. Освен това целогодишно 
работят групи ученици от всички възрасти, със засилен интерес към астрономията. 
Планетариумът работи и със студенти по физика и география, а така също и с учители по 
физика и астрономия от региона. За тях са разработени много методични материали и се 
организират практически семинари. 

Наред с образователните програми, само в последните две години Планетариум – Смолян е 
организирал множество съвместни прояви с различни културни институции от страната и 
областта, като:  

- Изложба и представяне на книги за Е. Багряна, организирани съвместно с Националния 
литературен музей – София и отразени широко в националните медии; 

- Фотоизложба на преподавателя от СУ и пътешественик проф. Румен Пенин; 
- Клавирни концерти (тук са гостували световноизвестни пианисти Красимир Гатев, Юрий Буков, 

клавирното дуо Росица Стойчева и Микако Хори и много други). През септември 2015 г. тук 



беше и премиерата на музикално-поетичния спектакъл „Космически кръговрат 2” на пионера в 
областта на електронната музика у нас проф. Симо Лазаров; 

- Традиционни са ежегодните съвместни прояви с НЧ „Христо Ботев – 1871”, по повод Първа 
пролет, Международния ден на планетариумите, лятното слънцестоене и др. Проведени са 
концерти на талантливи смолянски ученици, джаз-концерти и изяви на възпитаници на СМУ – 
Широка лъка. 

- В Планетариума се състоя първият извън София концерт „Класическа музика за бебета”. 

- Провеждат се и съвместни изяви в рамките на традиционния Фестивал на цветята  и 
билките в Община Смолян и много други. 

Сградата на Планетариума e включена като основен обект подлежащ на  интервенция в 
Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване  и 
развитие на град Смолян, където са предвидени дейности свързани  с подобряване достъпа до 
сградата, постигане на по-висока енергийна ефективност, обновяване и модернизиране на 
културния обект.  

След извършена оценка на Инвестиционната програма/ИП/ на Община Смолян  от МРРБ- 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното  развитие“ констатира, че преди подаване на 
проектното предложение следва да бъде представено доказателство, че Планетариумът  е обект 
на културната инфраструктура, допустима за финансиране. 
С оглед на гореизложеното считаме за целесъобразно Планетариумът с астрономическа  обсерватория 
/ПАО/ да бъде регистриран като Общински културно-образователен център и вписан в 
Информационния регистър културните организации към Министерство на културата. Във връзка с 
регисрацията е  изготвен ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински културно-
образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“, който обхваща пълния набор от 
дейности, които извършва организацията и които са в съответствие с Пар. 1, т.3 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата и във връзка с чл. 4, ал. 1 от същия закон, а 
именно че Планетариумът е структура, чийто предмет на дейност включва и създаването, 
разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, 
аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, пластичните изкуства, архитектурата, 
дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.  

Като добавим и това, че астрономията винаги е била и ще бъде неизменна част от 
културата на всяко общество от древността до днес (широко отразена в платна на художници, 
музикални и литературни произведения и др.), за нас е логично присъствието на институцията 
в културната инфраструктура на нашия град, като един от обектите с голямо обществено 
значение. 

Приложение към докладната е Правилник за дейността и организацията на Общински 
културно-образователен център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. 
Смолян. 
 

 Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 52 от Закона 
за общинската собственост,  чл. 21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация и на във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал.1 и чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и 
развитие на културата, предлагам на Общински съвет – Смолян да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Преобразува Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория и 
планетариум” /НАОП/ в Общински културно-образователен център „Планетариум с 
астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян 



2. Приема Правилник за дейността и организацията на Общински културно-образователен 
център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян.  

 
3. Дава съгласие Общински културно-образователен център „Планетариум с 

астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян да бъде вписан в Информационен 
регистър на културните организации след съгласуване на настоящото решение с 
Министъра на Културата.  

 
 
 

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН  
 
 
 
 


