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Приложение №1 

 

Изпълнение на издадените решения на Общински съвет – Смолян, свързани с дирекция „ИРТМПП“  

за мандат 2011-2015 

 

Номер и дата  Относно Изпълнение 
 

Решение №117/21.05.2012   Относно подписване на Споразумение за 
побратимяване с Община Одрин, Турция 

Стартирани са преговори за побратимяване, но 
споразумение не е подписано.   

Решение №118/19.09.2012 Изменение на Решение №528 от 12.11.2010 на 
Общински съвет- Смолян, изменено с решение 
№170  то 19.07.2012 г. относно обезпечаване на 
авансово плащане в размер на 35 % по договор за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
05/2009/17 по проект „Благоустрояване на уличната 
мрежа, квартална среда и подобряване на условията 
а обществен отдих в град Смолян“, финансиран по 
ОПРР 2007-2013 

Проект „Благоустрояване на уличната мрежа, 
квартална среда и подобряване на условията а 
обществен отдих в град Смолян“, финансиран по 
ОПРР 2007-2013 е изпълнен успешно.  

Решение №189/19.09.2012 Кандидатстване на Община Смолян по ОП 
„Развитие на сектор рибарство“, Приоритетна от 3: 
Мярка 3.4. „Разкриване на нови пазари и 
промоционални кампании“  

Проектното предложение не бе подадено.  

Решение №207/12.10.2012 Кандидатстване на Община Смолян с проект по 
ОПАК, приоритетна ос 2 „Управление на човешките 
ресурси“ подприоритет 2.2 „Компетентна и 
ефективна държавна администрация“, бюджетна 
линия BG051PO002/12/2.2-07 

Одобрен и изпълнен проект „Повишаване на 
административния капацитет на служителите в 
общинска администрация Смолян чрез обучения за 
по-ефективно и ефикасно изпълнение на 
професионалните им задължения”, Договор №А12-
22-165 от 09.05.2013 г. 
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Решение №254/21.12.2012 Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна 
програма Регионално развитие 2007-2013, 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, Операция 1.4: „Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска,  Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна 
градска среда“ 

Одобрен и в процес на изпълнение проект „Зелена и 
достъпна градска среда на гр. Смолян – централна 
градска част” 

Решение №265/31.01.2013 Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ BG161PO001/3.2-02/2011/020 
по проект „Развитие на туристически регион Средни 
Родопи и маркетинг на неговите дестинации“ 
финансиран по ОПРР 2007-2013 

Изпълнен и отчетен проект „Развитие на 
туристически регион Средни Родопи и маркетинг на 
неговите дестинации“ - финансиран по ОПРР 2007-
2013 

Решение №266/31.01.2013 Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010/001 
по проект „Момчилова крепост – митовете 
оживяват“ финансиран по ОПРР 2007-2013 

Изпълнен и отчетен проект „Момчилова крепост – 
митовете оживяват“ финансиран по ОПРР 2007-2013 

Решение №267/31.01.2013 Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011/049 
по проект „Подай ръка“, финансиран по ОПРР 2007-
2013 

Изпълнен и отчетен проект „Подай ръка“, 
финансиран по ОПРР 2007-2013 

Решение №269/31.01.2013 Приемане на декларация за достъп до спорт в 
Община Смолян 

Осигурен безплатен достъп на хора със специални 
образователни потребности до спортните обекти на 
територията на гр. Смолян.  
 

Решение №270/31.01.2013 Приемане на общински план за младежта за 2013 Приет и изпълнен общински план за младежта 2013 
 

Решение №300/28.02.2013 Отчет за изпълнението на програмата за развитие на 
туризма на Община Смолян за 2012 г. и приемане на 
програмата за развитие на туризма на Община 
Смолян за 2013 г 

Отчетена на програмата за развитие на туризма на 
Община Смолян за 2012 г. и приета програма за 
развитие на туризма на Община Смолян за 2013 г 

Решение №304/15.03.2013 Кандидатстване на Община Смолян по схема за Одобрен, изпълнен и отчетен проект Добро 
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безвъзмездна помощ на ОПАК, Приоритет 1.3 
„Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики, Бюджетна 
линия BG051PO002/13/1.3-07 

управление в община Смолян, финансиран по 
ОПАК 2007-2013 

Решение №306/15.03.2013  Покана за участие във втора процедура по 
присъждане на Етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво на Съвета на Европа 

Внесена кандидатура и присъден Етикет за 
иновации и добро управление на местно ниво на 
съвета на Европа. 

Решение №307/15.03.2013 Осигуряване на съфинансиране, свързано с 
кандидатстване на Плувен клуб „Смолян“ – гр. 
Смолян пред Министерството на физическото 
възпитание и спорта за изграждане на открит плувен 
басейн 

Осигурено съфинансиране, внесено проектно 
предложение на плувен клуб „Смолян“, което не е 
одобрено за финансиране. 

Решение №321/15,03.2015 Учредяване на безвъзмездно ползване върху 
недвижим имот – общинска собственост: сграда с 
идентификатор 067653.913.274.6, находящ с в гр. 
Смолян, област Смолян на фондация 
„международна социална служба – България“ 

Изменено с Решение №370/22.05.2013 г.  

Решение №333/19.04.2013 Кандидатстване на Община Смолян с проект по 
финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-
2014, програма „Деца и младежи в риск“ Компонент 
1 – Грижа за младежи в риск 

Проектното предложение не е внесено поради 
поради невъзможност да се отговори на условията 
на програмата.   

Решение №334/19.04.2013 Кандидатстване на Община Смолян с проект по 
финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и 
Норвежкия финансов механизъм, Приоритет 16: 
Консервация и възстановяване на културно 
наследство 

Внесено е проектно предложение, което не е 
одобрено.   

Решение №335/19.04.2013 Кандидатстване на Община Смолян по ОПРР 2007-
2013, приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, 
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите по ОПРР, Схема за предоставяне на 

Изготвено, внесено проектно предложение и 
изпълнен проект с наименование „Подкрепа за 
устойчиво развитие и растеж на град Смолян“. 
Осигурен списък с одобрени «готови за 
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безвъзмездна финансова помощ“ BG161PO001/5-
02/2012 „В подкрепа за следващия програмен 
период“ 

финансиране» проекти, които са включени в 
Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Смолян. 
1. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за обект: Ремонт и 
възстановяване на площадно пространство – нов 
център /района между поща, театър,  музей, 
библиотека и галерия/ 
2. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за обект: Реконструкция на 
пешеходна зона от бул.”България” до ул.”Дичо 
Петров”.  
3. Изготвени, съгласувани, одобрени проекти с 
разрешения за строеж за  Реконструкция на улична 
мрежа - 18 броя улици.  
4. Изготвени, съгласувани, одобрени проекти с 
разрешения за строеж  за Рехабилитация  и ремонт 
на 4 бр. надлези - в централната градска част - Нов 
център.  
5. Изготвени, съгласувани, одобрени проекти с 
разрешения за строеж за Изграждане на пешеходни 
алеи - включва три стълбищни подхода обслужващи 
улиците проф. Асен Василев, Снежанка и Добруджа, 
както и вързката между ул. П. Р. Славейков към 
храм Св. Висарион Смолянски. 
6. Изготвени, съгласувани, одобрени проекти с 
разрешения за строеж  за Изграждане и 
възстановяване на три детски площадки.  
7. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Обновяване на дворно 
пространство и спортни площадки при VII СОУ 
„Отец Паисий”. 
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8. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Обновяване на дворно 
пространство и спортни площадки при Гимназия с  
преподаване на чужди езици и ОУ  „Иван Вазов”.  
9. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Основен ремонт на детска 
градина „Буратино” - УПИ IV -  детска градина в 
кв.162  
10. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Основен ремонт и 
реконструкция на сграда на бившия Общински 
народен съвет, известна като "Дом на Журналиста".  
11. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Ремонт на сграда на 
Планетариум - Смолян 
12. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Ремонт на сграда на 
Художествена галерия - Смолян 
13. Изготвен, съгласуван, одобрен проект с 
разрешение за строеж за Ремонт на сграда на 
Библиотека “Николай Вранчев” – гр. Смолян. 
14. Изготвени 5 бр. обследвания за енергийна 
ефективност. 
15. Изготвени 5 бр. сертификати за актуално 
състояние на потреблението на енергия. 
16. Изготвени 5 бр. технически паспорти на 
строежите по реда на Наредба № 5 за техническите 
паспорти  на строежите. 

Решение №357/19.04.2013 Ново обсъждане на Решение №321/15.03.2013 на 
Общински съвет – Смолян на основание чл.45, ал.7 
то Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

Не се приема решение по докладна записка, относно 
ново обсъждане на Решение №321/15.03.2013 на 
ОбС-Смолян  
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Решение №370/22.05.2013 Ново обсъждане на Решение №321/15.03.2013 на 
Общински съвет – Смолян на основание чл.45, ал.7 
то Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

Сключен договор за безвъзмездно право на ползване 
на недвижим имот, сграда частна общинска 
собственост, за срок от 2 години в полза на 
Фондация „Международна социална служба – 
България“ за реализирането на проект „Чрез по-
добра грижа към успешно социално включване на 
деца и младежи в риск от област Смолян“. Проектът 
включва извършване на довършителни строително-
ремонтни работи, оборудване, обзавеждане и 
предоставяне на социалната услуга в общността от 
резидентен тип „Център за настаняване от семеен 
тип за деца и младежи“. От 01.06.2015 г. социалната 
услуга е държавно делегирана дейност. 

Решение №400/27.06.2013 Изменение на Решение №573/30.12.2010 г. на 
Общински съвет – Смолян относно сключване на 
рамково споразумение за поемане на дългосрочен 
дълг към „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – „ФЛАГ“ – ЕАД, по 
реда на Закона за общинския дълг във връзка с 
изпълнението на проект „Укрепване свлачище на 
обходен път в местността „Белия камък“, квартал 
„Каптажа“, град Смолян“ и проект „Благоустрояване 
на уличната мрежа, квартална среда и подобряване 
на условията за обществен отдих в град Смолян“, 
финансиран оп ОПРР 

Внесено е искане за удължаване на срока за 
погасяване на договор за кредит № 131, който вече е 
погасен и приключен. 

Решение №448/07.08.2013  Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – 
ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във 
връзка с проект „Подай ръка“ 

Подготвено е искане за финансиране на проекта от 
Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Искането е одобрено, сключен 
е договор за кредит и проекта е приключен успешно. 

Решение № 451/07.08.2013 Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – 
ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във 

Подготвено е искане за финансиране на собствения 
принос на община Смолян за реализиране на 
проекта от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Искането е 
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връзка с проект „Момчилова крепост – митовете 
оживяват“ за осигуряване на собствен принос на 
Община Смолян 

одобрено, сключен е договор за кредит и проекта е 
приключен успешно. 

Решение №447/07.08.2013 Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – 
ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във 

връзка с проект „Разработване на интегриран план 
за градско възстановяване и развитие на град 

Смолян“ 

Подготвено е искане за финансиране на проекта от 
Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Искането е одобрено, сключен 
е договор за кредит и проекта е приключен успешно. 

Решение №450/07.08.2013 Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – 
ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във 
връзка с проект „Момчилова крепост – митовете 
оживяват“ 

Подготвено е искане за финансиране на проекта от Фонд 
„ФЛАГ“ ЕАД. Искането е одобрено, сключен е договор 
за кредит и проекта е приключен успешно. 

Решение№449/26.09.2013  Приемане на Декларация във връзка с налагането на 
финансови корекции, спрямо разходите, свързани с 
изпълнението на Оперативните програми, 
съфинансирани от структурните фондове на 
Европейския съюз 

Приета декларация и изпратена до Ръководителя на 
ОП „Регионално развитие“, Европейската комисия, 
Европейския парламент, евродепутати от България, 
Министър председателя на Р България,  Министрите 
на регионалното развитие и финансите, Областния 
управител на област Смолян, Народните 
представители  от област Смолян, НСОРБ. 

Решение№456/26.09.2013 Кандидатстване на Община Смолян с проект по 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-
2014, Програма „Деца и младежи в риск”, 
Компонент 2 – Грижа за деца в риск 

Изготвено и внесено проектно предложение с 
наименование „Равни шансове и по-добри 
възможности за децата в риск от община Смолян“, 
което не получи финансиране. 

Решение№457/26.09.2013 Кандидатстване на Община Смолян с проект по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, 
интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на 
социалното изключване и преодоляване на неговите 

Изготвен, внесен и одобрен проект „Дом и подкрепа 
за всяко дете“. Към момента проекта се изпълнява, 
разкрит е Център за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания в кв. Устово, ул. 
„Атанас Беров“ № 8. Към 31.07.2015 г. са настанени 
5 деца на различна възраст и с различни 
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последици”, бюджетна линия  BG051РО001-5.2.12, 
„Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2 – 
„Разкриване на социални услуги в общността” 

увреждания. Проектът приключва на 31.10.2015 г., 
като предстои да се вземе Решение на ОбС-Смолян 
за финансиране на услугата чрез държавния бюджет. 

Решение№458/26.09.2013 Допълнение на Решение № 750 от 23.08.2011 г. на 
Общински съвет – Смолян относно обезпечаване на 
авансово плащане по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/005 по 
проект „Родопи фест”, финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007–2013 г. – 
удължава срока 

Обезпечаване на авансово плащане в размер на 
174 994,75 лв. представляващо 35 % от стойността 
на предоставената безвъзмездна финансова помощ 
със срок за предявяване за плащане до два месеца 
след изтичане на новия срок на проекта, а именно 
02.01.2014 г. 

Решение№459/26.09.2013 Споразумение на кметовете 
 

• Конвент на кметовете 
Общинският съвет на Община Смолян взе 
Решение № 459 на 26.09.2013 г. за 
присъединяване към инициативата на 
Европейската комисия „Споразумение на 
кметовете” за ангажиране на европейските 
градове в борбата с климатичните промени. 
Споразумението на кметовете (СнК) е 
движение на местните и общински власти, 
ангажирали се доброволно да повишат 
енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници на тяхната 
територия.  Присъединявайки се към СнК те се 
стремят да изпълнят и преизпълнят целта на 
Европейската общност за намаляване емисиите 
на CO2 с 20% до 2020 г. 
В изпълнение на ангажиментите си от 
членуването в Конвента на кметовете, през 
2014 г. беше разработен План за действие за 
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устойчиво енергийно развитие до 2020 г. на 
Община Смолян, който беше приет с Решение 
№ 841 от 27.11.2014 г. на Общински съвет – 
Смолян. 
Планът за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община Смолян за периода 2014 – 
2020 г. е разработен от екипа на Сдружение 
„Черноморски изследователски енергиен 
център” като част от дейностите на проект 
MESHARTILITY- „Измерване и обмен на 
данни с енергийните доставчици за целите на 
Споразумението на кметовете”, финансиран от 
Европейската комисия в рамките на Програма 
„Интелигентна енергия – Европа”.  В същото 
време той отразява политиката и стремежа на 
Община Смолян за превръщането ѝ в по-добро 
място за живеене, неизменна част от което е 
нейното устойчиво развитие. 
Включвайки се в инициативата „Споразумение 
на кметовете”, Община Смолян се ангажира да 
намали с най-малко 20% въглеродните емисии 
през 2020 г. спрямо избраната базова година, в 
случая 2009 г.  Тогава количеството 
въглеродни емисии са били 107 924 tСО2/г..  
Намаляването с 25% означава през 2020 г. те 
да достигнат 80 943 tСО2eq/г. 
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Решение №523/31.10.2013 Изменение на Решение № 573/30.12.2010г. на 
Общински съвет– Смолян, изменено с Решение 
№120/26.06.2012г. и Решение № 400/27.06.2013г. на 
Общински съвет – Смолян относно рамково 
споразумение за поемане на дългосрочен дълг 
„Фонд за органите на местно самоуправление в 
България– ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за 
общинския дълг 

Внесено е искане за удължаване на срока за 
погасяване на договор за кредит № 131, който вече е 
погасен и приключен. 

Решение №533/21.11.2013 Приемане на Наредба за предоставяне на финансови 
средства от бюджета на Община Смолян за 
финансиране на младежки инициативи и проекти на 
младежки организации 

Приета Наредба и към 30.07.2015г. финансирани 17 
проекта на младежки организации и организации, 
работещи в сферата на младежките дейности. 

Решение №535/21.11.2013 Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ BG161PO001/5-02/2012/019 по 
проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж 
на гр.Смолян  ”, финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013” 

Обезпечаване на авансово плащане в размер на 
192381,36 лв. представляващо 35 % от стойността на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ  

Решение №536/21.11.2013 Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-09/2012/029 
по проект „Зелена и достъпна градска среда  на град 
Смолян –централна градска част”, финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 
2013” 

Обезпечаване на авансово плащане в размер на 
1 662 464,17  лв. представляващо до 35 % от общите 
допустими разходи по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

Решение №594/31.01.2014 Изменение на Решение № 781/20.09.2011г. на 
Общински съвет – Смолян, относно поемане на 
дългосрочен дълг към „Фонд за органите на 
местното  самоуправление в България – „ФЛАГ” - 
ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг 

Внесено е пред фонд ФЛАГ ЕАД и е одобрено 
искане за удължаване на срока за погасяване на 
договор за кредит № 351, който вече е погасен и 
приключен. 

Решение №595/31.01.2014 Кандидатстване на Община Смолян в програмата на 
Проект „Красива България” за 2014 година 

Изготвено и внесено проектно предложение, с 
включени обекти“ 

- Изграждане и оборудване на площадка за 
фитнес на открито в кв. Устово, кв. 23; 
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- Изграждане и оборудване на площадка за 
фитнес на открито в УПИ II-Стадион, кв. 95 
по плана на гр. Смолян, кв. Райково 

Проектът не е финансиран. 
Решение №596/31.01.2014 Кандидатстване на Община Смолян с проект по 

Oперативна програма „Административен 
капацитет“, приоритетна ос II „Управление на 
човешките ресурси“, подприоритет 2.2 
„Компетентна и ефективна държавна 
администрация“, бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-14. 

Изготвено, внесено и одобрено проектно 
предложение „По-компетентни и мотивирани 
служители на  Община Смолян“. Проектът 
приключва на 20.08.2015 г. 

Решение №669/10.04.2014 Приемане на Отчет на Общински план за младежта 
за 2013 година и Общински план за младежта за 
2014 година. 

Приет Отчет на Общински план за младежта за 2013 
година и Общински план за младежта за 2014 
година. 

Решение №740/07.08.2014 Изменение на Решение № 783/20.09.2011 г. на 
Общински съвет – Смолян, относно  поемане на 
дълг от „Фонд за органите на местното  
самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по 
реда на Закона за общинския дълг във връзка с 
проект „Интегриран воден проект на агломерация 
гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013”. 

Внесено е пред фонд ФЛАГ ЕАД и е одобрено 
искане за удължаване на срока за погасяване на 
договор за кредит № 372.  

Решение №751/07.08.2014 Приемане на Стратегия за младежта на Община 
Смолян 2014 - 2020 година 

Приета Стратегия за младежта на Община Смолян 
2014 - 2020 година 

Решение №759/07.08.2014 Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно 
наддаване на  терени (площи), като елемент от 
градското обзавеждане – за извършване на рекламна 
дейност по реда на чл.56 от ЗУТ и  Закона за 
общинската собственост. 

Проведен конкурс на основание Заповед на Кмета на 
Община Смолян № 585 от 01.04.2015 г.  
Сключени 10 бр. договори за отдаване под наем. 

Решение №765/07.08.2014 Включване на Община Смолян в инициативата 
„Кметовете се адаптират“ на Конвента на кметовете 

Община Смолян се присъедини към инициативата 
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за адаптиране към изменението на климата. „Кметовете се адаптират“ на Конвента на кметовете 
за адаптиране към изменението на климата.  

В резултат на осъществена среща и разменена 
кореспонденция и като следваща стъпка в 
поетия ангажимент при подписването на 
Конвента на кметовете, от страна на офиса на 
„Климатичния алианс“ беше отправена покана 
за включване на Община Смолян в новата 
инициатива „Кметовете се адаптират“ като 
една от първите общини. Присъединяването 
към инициативата е свързано с дейности за 
допринасяне за крайната цел на Стратегията на 
ЕС за адаптиране към климатичните промени и 
за създаване на по-устойчива на изменението 
на климата Европа. 
На 26.08.2014 г. беше подписан официалният 
документ за поемане на ангажимент от кмета 
на Община Смолян, след като 
присъединяването бе решено на заседание на 
Общински съвет – Смолян на 07.08.2014 г. 
На 16. Октомври 2014 г. в Брюксел се проведе 
официална церемония по подписване на 
инициативата с участието на кметове на 
присъединили се градове и Еврокомисаря по 
действията с климата  - Кони Хедегаард. От 
страна на Община Смолян, участие взе 
заместник-кметът Марин Захариев. 
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Решение №769/18.09.2014 Предложение за приемане на Отчетен доклад за 
изпълнение на Общински план за развитие на 
община Смолян за периода 2007-2013 година. 

Приет Отчетен доклад за изпълнение на Общински 
план за развитие на община Смолян за периода 
2007-2013 година 

Решение №770/18.09.2014 Предложение за приемане на Общински план за 
развитие на община Смолян за периода 2014-2020 
година. 

Приет Общински план за развитие на община 
Смолян за периода 2014-2020 година. 

Решение №771/18.09.2014 Приемане на Стратегия за развитие на туризма на 
територията на Община Смолян 2014-2020 година 

Приета Стратегия за развитие на туризма на 
територията на Община Смолян 2014-2020 година 

Решение №807/31.10.2014 Участие на Община Смолян като партньор в 
изпълнението на проект “Изграждане и подобряване 
на канализационна и водопроводна 
инфраструктура”, с акроним DRAINAGE, внесен за 
финансиране по Четвъртата покана на Програма 
„Европейско териториални сътрудничество Гърция 
– България“ 2007-2013. 

Дадено съгласие Община Смолян да участва като 
партньор №3 в изпълнението на проект „Изггаждане 
и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура“ с акроним DRAINAGE. Внесено, 
одобрено и финансирано проектно предложение. 
Към настоящия момент проектът се изпълнява. 

Решение №808/31.10.2014 Уведомление на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013“ при получаване 
на финансиране за обект „Водоснабдяване и 
канализация на ул. Петко Рачев Славейков, гр. 
Смолян“ по проект “Изграждане и подобряване на 
канализационна и водопроводна инфраструктура”, с 
акроним DRAINAGE, предложен за финансиране по 
Четвъртата покана на Програма „Европейско 
териториални сътрудничество Гърция – България“ 
2007-2013. 

 

Решение №841/27.11.2014 Предложение за приемане на План за действие за 
устойчиво енергийно развитие до 2020 г. на Община 
Смолян. 

Приет План за действие за устойчиво енергийно 
развитие до 2020 г. на Община Смолян. 

Решение №858/18.12.2014 Кандидатстване на Община Смолян в програмата на 
Проект „Красива България“ за 2015 година 

Изготвено и внесено проектно предложение, с 
включени обекти“ 

- Изграждане и оборудване на площадка за 
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фитнес на открито в кв. Устово, кв. 23; 
- Изграждане и оборудване на площадка за 

фитнес на открито в УПИ II-Стадион, кв. 95 
по плана на гр. Смолян, кв. Райково 

- Ремонт на ОДЗ №11 „Митко Палаузов“, кв. 
Райково 

Проектът не е финансиран. 
Решение №889/26.02.2015 Участие на Община Смолян във фонд „Общинска 

солидарност“ – целева дейност към Националното 
сдружение на общините в Република България 
/НСОРБ/ 

Дадено съгласие за участие на Община Смолян във 
Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност 
към НСОРБ. 
Определен Николай Тодоров Мелемов за 
представител на Община Смолян в Общото 
събрание на Фонда, или упълномощено от него 
лице. 

Решение №900/26.02.2015 Приемане Отчета за изпълнението на Общинската 
програма за развитие на туризма Смолян 2014 г. 
приемане на Общинска програма за развитие на 
туризма 2015 г. 

Приети Отчет за изпълнението на Общинската 
програма за развитие на туризма Смолян 2014 г. и 
Общинска програма за развитие на туризма 2015 г. 

Решение №928/30.04.2015 Изменение на Решение №834 от 27.11.2014 г. на 
Общински съвет – Смолян, относно поемане на 
дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местно 
самоуправление в България- ФЛАГ – ЕАД, по реда 
на Закона за общинския дълг във връзка с проект 
„Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – 
централна градска част“ за осигуряване на средства 
за собствен принос на Община Смолян 

Подготвено е искане за финансиране на собствения 
принос по проекта от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Искането 
е одобрено. Предстои  сключване на договор за 
кредит. 
 

Решение №929/30.04.2015 Изменение на Решение №835 от 27.11.2014 г. на 
Общински съвет – Смолян, относно поемане на 
дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местно 
самоуправление в България- ФЛАГ – ЕАД, по реда 
на Закона за общинския дълг във връзка с проект 
„Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – 

Подготвено е искане за финансиране на проекта от 
Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Искането е одобрено. Предстои  
сключване на договор за кредит. 
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централна градска част“ за осигуряване на средства 
за собствен принос на Община Смолян 

Решение №930/30.04.2015  Изменение на Решение №450 от 07.08.2013 г. на 
Общински съвет – Смолян, относно поемане на 
дългосрочен дълг по „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по реда 
на Закона за общинския дълг във връзка с проект 
„Момчилова крепост – митовете оживяват“ 

Внесено е пред фонд ФЛАГ ЕАД и е одобрено 
искане за удължаване на срока за погасяване на 
договор за кредит № 516, който вече е погасен и 
приключен. 

Решение№1011/25.06.2015 Предложение за участие на Община Смолян с 
проекти „Прилагане на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в сградата на ЦДГ №10 
„Детелина“, гр. Смолян“ и „Прилагане на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност в сградата 
на ОДЗ №11 „Митко Палаузов“ – гр. Смолян, кв. 
Райково пред Национален Доверителен Екофонд 
/НДЕФ/ в рамките на Националната схема за зелени 
инвестиции. 

Подготвено и внесено е за финансиране проектно 
предложение. Очаква се решение. 

Решение 
№1015/25.06.2015 

Кандидатстване на Община Смолян с проект по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 - 2020, приоритетна ос 2 „Намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното 
включване”, Инвестиционен приоритет №3: 
Повишаване на достъпа до услуги, които са на 
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 
включително здравни и социални услуги от общ 
интерес“, Специфична цел 1 към ИП3: Подобряване 
на достъпа на хората с увреждания над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване“, Номер и 
име на процедурата: BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот“ 

Изготвено и внесено на 10.07.2015 г. проектно 
предложение с наименование „Подкрепа за 
независим и достоен живот на хора с увреждания от 
Община Смолян“. Към настоящия момент проектът 
е в процес на оценяване. 

Решение Изменение на Решение №783/20.09.2011 г. на Внесено е пред фонд ФЛАГ ЕАД и е одобрено 
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№1064/11.07.2015 Общински съвет – Смолян, изменено с Решение 
№740/07.08.2014г., относно поемане на дълг от 
„Фонд за органите на местното самоуправление в 
България – „ФЛАГ“ – ЕАД, по реда на Закона за 
общинския дълг във връзка с проект „Интегриран 
воден проект на агломерация гр. Смолян“ по ОПОС 
2007-2013 

искане за удължаване на срока за погасяване на 
договор за кредит № 372. 

 


