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Приложение №3 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ 
„ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЕТОСТ“ – МАНДАТ 2011-2015 г. 

 

Дейност, номер и дата на 
Решение на ОбС - Смолян  

Относно Изпълнение 
 

 
МЛАДЕЖКИ 
ДЕЙНОСТИ 

 

  

Решение №210/12.10.2012    Относно кандидатстване на Природо-
математическа гимназия „Васил Левски” – Смолян 
за финансиране пред Министерство на физическото 
възпитание и спорта за изграждане на 
многофункционална спортна площадка. 

Не е отпуснато финансиране. 

Решение №269/31.01.2013    Относно приемане на Декларация за достъп до 
спорт в Община Смолян. 

Приета Декларация за достъп до спорт в Община 
Смолян. 

Решение №270/31.01.2013 Относно приемане на Общински план за младежта 
за 2013 година. 

Приет и изпълнен Общински план за младежта за 2013 
година. 

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

Не е отпуснато финансиране за изпълнение на проекта 
от страна на Министерство на физическото възпитание 
и спорта за изграждане на открит плувен бассейн. 

Решение №373/06.06.2013 Относно създаване на Общински консултативен 
съвет по въпросите за младежта. 

Създаден и действащ в момента Общински 
консултативен съвет по въпросите за младежта. 

Решение №533/21.11.2013 Относно приемане на Наредба за предоставяне на 
финансови средства от бюджета на Община 

Приета и действаща в момента Наредба за предоставяне 
на финансови средства от бюджета на Община Смолян 
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Смолян за финансиране на младежки инициативи и 
проекти на младежки организации 

за финансиране на младежки инициативи и проекти на 
младежки организации. 

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

Приет и изпълнен Общински план за младежта за 2014 
година. 

Решение №751/07.08.2014 Относно приемане на Стратегия за младежта на 
Община Смолян 2014-2020 година.  

Приета Стратегия за младежта на Община Смолян 2014-
2020 година. 

Решение №922/12.03.2015 Относно приемане на Отчет на Общински план за 
младежта за 2014година и Общински план за 
младежта за 2015 година. 

Приет и в процес на изпълнение Общински план за 
младежта за 2015 година. 

 
ДЕЙНОСТ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  

Решение №61/24.04.2012 Относно кандидатстване на Основно училище 
„Стою Шишков“ с. Търън за придобиване статут на 
защитено училище. 

ОУ „Стою Шишков“ – с Търън е включено в Списъка на 
защитените училища през учебната 2012/2013 година 

Решение №140/19.07.2012 Относно утвърждаване на маломерни 
самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 
2012/2013 г. по чл.11 и чл.11а от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОМН. 

 Сформирани са маломерни самостоятелни и/или слети 
паралелки за учебната 2012/2013 г. по чл.11 и чл.11а от 
Наредба №7/29.12.2000 г. на МОМН в общинските 
училища 

 
Решение №182/19.09.2012 
 

Относно оптимизация на мрежата за предучилищно 
възпитание. 

Преобразувани са ОДЗ - с. Смилян и ЦДГ- с. Арда. 
ЦДГ- с. Арда и нейният филиал в с. Могилица 
преминават към ОДЗ - с. Смилян 

Решение №206/12.10.2012 Относно утвърждаване на маломерни 
самостоятелни паралелки за учебната 2012/2013 г. 
по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министъра 
на образованието, младежта и науката. 

Сформирани са маломерни самостоятелни паралелки за 
учебната 2012/2013 г. по чл.11 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-
Смолян и ОУ „Стою Шишков“- Смолян 

Решение №303/15.03.2013 Относно промяна на името на ОДЗ №5 „Шина 
Андреева“ гр. Смолян. 

ОДЗ №5 „Шина Андреева“ – гр. Смолян е преименувано 
в ОДЗ №5 „Буратино“ – гр. Смолян 

Решение №425/25.07.2013 Относно утвърждаване на маломерни Сформирани са маломерни самостоятелни и/или слети 
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самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 
2013/2014 г. по чл.11 и чл.11а от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОН. 

паралелки за учебната 2013/2014 г. по чл.11 и чл.11а от 
Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН в общинските 
училища 

Решение №453/26.09.2013 Относно утвърждаване на маломерна 
самостоятелна паралелка в СОУ „Отец Паисий“ 
град Смолян за учебната 2013/2014 г. по чл.11 от 
Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН. 

Сформирана е маломерна самостоятелна паралелка за 
учебната 2013/2014 г. по чл.11 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОН в СОУ „Отец Паисий“-
Смолян 

Решение №454/26.09.2013 Относно утвърждаване на маломерни 
самостоятелни паралелки за учебната 2013/2014 г. 
по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН. 

Сформирани са две маломерни самостоятелни 
паралелки за учебната 2013/2014 г. по чл.11 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОН в  СОУ „Отец Паисий“-
Смолян 

Решение №455/26.09.2013 Относно утвърждаване на група към Обединено 
детско заведение „Вела Пеева“, село Смилян – 
филиал Арда. 

Сформирана е една група с полудневна организация на 
обучение и възпитание във Филиал – с. Арда към ОДЗ 
„Вела Пеева“ – с. Смилян 

Решение №598/31.01.2014 Относно предоставяне на помещения в сградата на 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – 
гр. Смолян за безвъзмездно управление от 
Обединен детски комплекс – Смолян. 

На ОДК-Смолян е предоставено правото безвъзмездно 
да управлява помещения 1, 1а и 2 на първия етаж в 
административна част, както и балетна зала – 5 етаж и 
зала 2 по график, находящи се в сграда, представляваща 
РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян 

Решение №710/27.06.2014 Относно включване на Основно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“ – с. Смилян, в Списъка на 
средищните училища през учебната 2014/2015. 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян е включено 
в Списъка на средищните училища през учебната 
2014/2015 г. 

Решение №749/07.08.2014 Относно становище на Регионален инспекторат по 
образованието – Смолян за преобразуване на 
Професионална гимназия по туризъм – гр. Смолян 
и Професионална гимназия по строителство 
„Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян в 
Професионална гимназия по туризъм и 
строителство – гр. Смолян 

Прието е за сведение и информация становището на 
Регионален инспекторат по образованието – Смолян за 
преобразуване на Професионална гимназия по туризъм 
– гр. Смолян и Професионална гимназия по 
строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян в 
Професионална гимназия по туризъм и строителство – 
гр. Смолян.  

Решение №750/07.08.2014 Относно утвърждаване на маломерни 
самостоятелни и/или слети паралелки по чл.11 и 

В общинските училища и детски градини са 
сформирани маломерни самостоятелни и/или слети 
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чл.11а и на полудневни групи по чл. 2, ал. 8 от 
Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена. 

паралелки по чл.11 и чл.11а и на полудневни групи по 
чл. 2, ал. 8 от Наредба №7/29.12.2000 г. през учебната 
2014/2015 година 

Решение №815/30.10.2014 Относно утвърждаване на маломерни 
самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 
2014/2015 г. по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
на МОН за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена. 

В ОУ „Стою Шишков“ – Смолян, ОУ „Стою Шишков“ – 
с. Търън и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян са 
сформирани маломерни паралелки по чл.11 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. 

Решение №888/30.01.2015 Относно удостояване на Основно училище „Проф. 
д-р Асен Златаров“ – гр. Смолян, със „Златен 
плакет на Община Смолян“, по повод 90 години от 
основаване на училището 

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“- Смолян е удостоено със 
„Златен плакет на Община Смолян“. Отличието е 
връчено по време на тържественото отбелязване на 90-
та годишнина от основаването на учебното заведение 

Решение №1067/11.07.2015 Относно предприемане на мерки за подобряване 
състоянието на Ученическо общежитие „Васил 
Димитров“ – град Смолян 

Преустановява се настаняването на ученици в базата на 
УО „Васил Димитров“-Смолян на адрес: гр. Смолян, ул. 
„Родопи“ №126. От началото на учебната 2015/2016 
година настаняването на ученици в общежитието се 
извършва само в базата му на адрес: гр. Смолян, ул. 
„Дичо Петров“ №30. 

 
ДЕЙНОСТ 
КУЛТУРА 

 

  

Решение №199/19.09.2012 Относно безвъзмездно придобиване на правото на 
собственост върху всички движими и недвижими 
материални активи, които са преминали в 
собственост от Родопски драматичен театър 
„Николай Хайтов“ гр. Смолян, в собственост на 

Дадено съгласие за предприемане на необходими 
действия за безвъзмездно придобиване на правото на 
собственост върху всички движими и недвижими 
материални активи, които са преминали в собственост 
от Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ гр. 
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Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ гр. 
Пловдив, обратно в полза на Община Смолян. 

Смолян, в собственост на Драматичен театър „Н. О. 
Масалитинов“ гр. Пловдив, обратно в полза на Община 
Смолян. 

Решение №200/12.10.2012 Относно удостояване на Георги Щильонов 
Казалиев със званието „Почетен гражданин на 
Смолян“ посмъртно. 

Георги Щильонов Казалиев бе удостоен със званието 
„Почетен гражданин на Смолян“ посмъртно. 

Решение №201/12.10.2012 Относно удостояване на Бисер Христов Киров със 
званието „Почетен гражданин на Смолян“. 

Бисер Христов Киров бе удостоен със званието 
„Почетен гражданин на Смолян“. 

Решение №289/28.02.2013 Относно приемане на Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община 
Смолян през 2013 година 

Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност бе приета. 

Решение №338/19.04.2013 Относно обсъждане на докладите за осъществените 
читалищни дейности и изразходваните от бюджета 
средства през 2012г. 

Приети доклади за осъществени читалищни дейности. 

Решение №341/19.04.2013 Относно именуване на площад „Екзарх Български 
Стефан I“ в гр. Смолян 

Името бе прието – площад „Екзарх Български Стефан I“ 
в гр. Смолян 

Решение №364/22.05.2013 Относно удостояване на Петър Костадинов Узунов 
със „Значка на Смолян“ 

Петър Костадинов Узунов бе удостоен със „Значка на 
Смолян“ 

Решение №366/22.05.2013 Относно определяне размера на Годишната награда 
на Община Смолян за 2013 година 

Определен размер на Годишната награда на Община 
Смолян за 2013 година – 200 /двеста/ лева. 

Решение №367/22.05.2013 Относно поставяне на паметна плоча с барелеф в с. 
Стойките на героя от Балканската война Стефан 
Чернев 

Поставена паметна плоча с бронзов барелеф, посветен 
на Стефан Чернев – герой от Балканската война. 

Решение №368/22.05.2013 Относно поставяне на барелеф на ген. Калин 
Найденов в родното му село Широка лъка 

Разрешено поставяне на барелеф на ген. Калин 
Найденов в родното му село Широка лъка 

Решение №369/22.05.2013 Относно удостояване на Никола Иванов Величков 
със „Значка на Смолян“ 

Никола Иванов Величков бе удостоен със „Значка на 
Смолян“ 

Решение №423/25.07.2013 Относно удостояване на НЧ „Пробуда-1903“, с. 
Стойките със „Златен плакет на Община Смолян“ 

НЧ „Пробуда-1903“, с. Стойките бе удостоено със 
„Златен плакет на Община Смолян“. 

Решение №424/25.07.2013 Относно приемане на Декларация за достъп на 
младите хора до култура в Община Смолян. 

Декларацията бе приета. 
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Решение №442/25.07.2013 Относно безвъзмездно предоставяне на части от 
имот – публична общинска собственост, намиращи 
се в сградата на бившия Родопски драматичен 
театър „Николай Хайтов“ 

Отпуснато предварително безвъзмездно ползване на 
части от имот – публична общинска собственост, 
намиращи се в сградата на бившия Родопски 
драматичен театър „Николай Хайтов“.  

Решение №500/31.10.2013 Относно преструктуриране на Фолклорен ансамбъл 
„Родопа“ - Смолян 

Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – Смолян е 
преструктуриран от местна в делегирана от държавната 
дейност, считано от 01.01.2014 г. 

Решение №767/07.08.2014 Относно удостояване на Марияна Тодорова 
Йосифова със „Значка на Смолян“ 

Марияна Тодорова Йосифова бе удостоена със „Значка 
на Смолян“ 

Решение №805/30.10.2014 Относно поставяне паметник – барелеф на ген. 
Пьотр Черевин в гр. Смолян, кв. Устово 

Дадено съгласие за изготвяне и поставяне паметник – 
барелеф на ген. Пьотр Черевин в гр. Смолян, кв. Устово 

Решение №886/30.01.2015 Относно удостояване на Ангел Иванов Свирков със 
званието „Почетен гражданин на Смолян“. 

Ангел Иванов Свирков бе удостоен със званието 
„Почетен гражданин на Смолян“ 

Решение №887/30.01.2015 Относно удостояване на подп. Димитър Георгиев 
Кацаров със „Златен плакет на Община Смолян“ 

Подп. Димитър Георгиев Кацаров бе удостоен със 
„Златен плакет на Община Смолян“ 

Решение №898/26.02.2015 Относно удостояване на ФА „Родопа“ – Смолян 
със „Златен плакет на Община Смолян“ 

ФА „Родопа“ – Смолян бе удостоен със „Златен плакет 
на Община Смолян“ 

Решение №906/26.02.2015 Относно проект на бюджет 2015 година. За културен календар в размер на 140 000 лв., в т. ч. 
10 000 лв. за събора в с. Гела 

Решение №926/30.04.2015 Относно награждаване на Общинската организация 
на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва – Смолян, със „Златен плакет на Община 
Смолян“ 

Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – 
Смолян бе удостоен със „Златен плакет на Община 
Смолян“ 

Решение №962/30.04.2015 Относно обсъждане на докладите за осъществените 
читалищни дейности и изразходваните от бюджета 
средства през 2014 г. 

Приети доклади за осъществени читалищни дейности. 

Решение №967/30.04.2015 Относно определяне размера на Годишната награда 
на Община Смолян за 2015 година 

Определен размер на Годишната награда на Община 
Смолян за 2015 година – 200 /двеста/ лева. 

Решение №972/28.05.2015 Относно награждаване на НЧ „Орфееви гори-1870“ 
– гр. Смолян, кв. Райково, със „Златен плакет на 
Община Смолян“ 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково бе 
удостоено със „Златен плакет на Община Смолян“ 
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Решение №1014/25.06.2015 Относно поставяне на плоча с релеф на проф. Асен 
Василев в гр. Смолян, ул. „Асен Василев“ 

Дадено съгласие за поставяне на плоча с релеф на проф. 
Асен Василев в гр. Смолян, ул. „Асен Василев“. 

 

 

 

 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 

 

  

Решение №119/26.06.2012 Относно: Кандидатстване на Община Смолян с 
проект по ОП „РЧР”, схема за предоставяне на 
възмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома” и разкриване на Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж - 
Смолян 

Дадено съгласие Община Смолян да подготви и внесе 
проектопредложение за кандидатстване по ОП „РЧР”, 
схема за предоставяне на възмездна финансова помощ 
BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” и разкриване на 
Звено за услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж - Смолян 

Решение №141/19.07.2012 Относно: Искане по реда на чл.52, ал.1 от ЗЛЗ до 
МЗ за предложение за закриване дейността на Дом 
за медико-социални грижи за деца с. Широка лъка 
и съгласие за разкриване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на деца и лица в 
неравностойно положение – с. Широка лъка. 

Дадено съгласие за закриване дейността на Дом за 
медико-социални грижи за деца с. Широка лъка и 
съгласие за разкриване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на деца и лица в 
неравностойно положение – с. Широка лъка. 

Решение №142/19.07.2012 Относно: Увеличаване с 2 места капацитета на 
ЦНСТ за деца – Смолян, и намаляване с 3 места 
капацитета на Дом за деца  лишени от родителска 
грижа „Катя Ванчева” - с. Широка лък,а като 
делегирана от държавата дейност 

Дадено съгласие за увеличаване с 2 места капацитета на 
ЦНСТ за деца – Смолян и намаляване с 3 места 
капацитета на Дом за деца  лишени от родителска грижа 
„Катя Ванчева”- с. Широка лъка, като делегирана от 
държавата дейност. 

Решение №143/19.07.2012 Относно: Приемане на Годишен план за развитие Дадено съгласие за приемане на Годишен план за 
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на социалните услуги в Община Смолян за 2013 г. развитие на социалните услуги в Община Смолян за 
2013 г. 

Решение №232/23.11.2013  Относно: Намаляване капацитета на Дом   за деца 
лишени от родителска грижа „Катя Ванчева” с. 
Широка лъка и откриване на ЦНСТ за деца до 18 г., 
като делегирана от държавата дейност  

Дадено съгласие за намаляване капацитета на Дом  за 
деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева” - с. 
Широка лъка и откриване на ЦНСТ за деца до 18 г., като 
делегирана от държавата дейност 

Решение №271/31.01.2013  Относно: Одобряване на Стратегия на Община 
Смолян за интегриране на ромите (2012-2020) и 
Приемане на Общински план за действие по 
интегриране на ромите в Община Смолян за 
периода 2012-2014 година 

Одобрява Стратегия на Община Смолян за интегриране 
на ромите (2012-2020) и Приемане на Общински план за 
действие по интегриране на ромите в Община Смолян за 
периода 2012-2014 година 

Решение № 291/29.02.2013  Относно: Даване съгласие за подпомагане на 
превоз на болни на хемодиализа от Община 
Смолян 
 

Дадено съгласие за подпомагане на превоз на болни на 
хемодиализа от Община Смолян 

Решение № 339/19.04.2013  Относно: Отчет на Годишен план за развитието на 
социалните услуги в Община Смолян за 2012 
година 

Приет Отчет на Годишен план за развитието на 
социалните услуги в Община Смолян за 2012 година 

Решение № 340/19.04.2013 Относно: Приемане на Годишен план за развитие 
на социалните услуги в Община Смолян за 2014 г. 

Приет Годишен план за развитие на социалните услуги в 
Община Смолян за 2014 г. по Приложение №1 

Решение № 493/26.09.2013 Относно: Предоставяне на стола за хранене към 
Ученическо общежитие „Васил Димитров” - гр. 
Смолян за безвъзмездно ползване от 
Специализирано звено „Детска кухня” към Община 
Смолян. 

Предоставено е на СЗ „Детска кухня” правото  
безвъзмездно да управлява столовото помещение, ведно 
с оборудването към него, находящо се в сградата  на 
Ученическо общежитие „Васил Димитров” - гр. Смолян   

Решение № 543/21.11.2013 Относно: Предложение до МС за отпускане на 
персонална пенсия 

Дадено съгласие за внасяне на предложение до МС за 
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от 
Кодекса за социално осигуряване на Исмаил Исмаилов 
Кускусчиев, с ЕГН 0848146026, с адрес гр. Смолян, 
ул.”Васил Райдовски” №77, дете на починалия Исмаил 
Джамалов Кускусчиев 
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Решение № 597/31.01.2014 Относно: Даване съгласие за откриване на 
социална услуга „Център за настаняване от семеен 
тип за лица с умствена изостаналост“ в с. Широка 
лъка, като делегирана от държавата дейност 

Дадено съгласие за откриване на социална услуга „Център за 
настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост”, 
считано от 01.03.2014 г., като делегирана от държавата 
дейност, с местоположение: Област Смолян, Община Смолян 
с. Широка лъка, кв.45, УПИ І – детски дом, ул. ”Люлката” 
№1, административната сграда с идентификатор 
83274.501.221.2, със застроена площ 135 кв.м., на два етажа, с 
предназначение за заведение за социални грижи с капацитет 
до 11 места. 

Решение №625/28.02.2014 Относно: Поправка на очевидна фактическа 
грешка, допусната в Решение №597 от 31.01.2014 г. 

Допусната поправка на явна фактическа грешка в 
Решение №597 от 31.01.2014 г., като в т.1 на същото 
кв.45 да се чете кв.46. 

Решение № 626/20.03.2014 Относно: Предложение до МС за отпускане на 
персонална пенсия 

Дадено съгласие за внасяне на предложение до МС за 
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от 
Кодекса за социално осигуряване на  Пламена Любенова 
Донкова, с ЕГН 1143086070, с адрес с. Виево, дете на 
починалия  Любен Чавдаров Донков 
 

Решение № 646/20.03.2014 Относно: Приемане на Общинска програма за 
закрила на детето за 2014 г. 

Приета Общинска програма за закрила на детето на 
Община Смолян за 2014 г., съгласно Приложение №1. 

Решение №670/10.04.2014 Относно: Приемане на Годишен план за развитие 
на социалните услуги в Община Смолян за 2015 г. 

Приет Годишен план за развитие на социалните услуги в 
Община Смолян за 2015 г. по Приложение №1 

Решение №763/07.08.2014 Относно: Актуализация на Общинската стратегия 
за развитието на социалните услуги в Община 
Смолян (2011-2015) 

Приета актуализацията на Стратегия за развитието на 
социалните услуги в Община Смолян (2011-2015), 
съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 

Решение №764/07.08.2014 Относно: Осигуряване на устойчивост по Проект 
„Предоставяне на социални услуги в домашна среда на 
хора с увреждания от Община Смолян”, съгласно 
подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по 
ОП „РЧР”, схема за предоставяне на възмездна 
финансова помощ, BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в 
дома” 

Дадено съгласие за продължаване дейността на  Звено за 
социални услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж, като се назначат 18 лица на 4 часов 
работен ден за позициите – „личен асистент”, „ социален 
асистент” и „домашен помощник”, които ще обслужват 
18  потребители, за срок от 01.09.2014 г до 31.12.2014, 
по Проект „Предоставяне на социални услуги в домашна 
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среда на хора с увреждания от Община Смолян”, Договор BG 
051PO001-5.1.04 за безвъзмездна финансова помощ,  сключен  
между Агенция за социално подпомагане и Община Смолян. 
Дадено съгласие за осигуряване на устойчивост, които да 
извършват 18-те назначени лица, които да включват: 

•  Дейностите за лична хигиена, помощ при 
хранене,  при вземане на лекарства, предписани 
от лекар, придружаване до болнично заведение, 
помощ при рехабилитационни услуги на 
потребителя и др; 

• Дейности с комунално-битов характер, като 
поддържане хигиената на жилището, обитавано 
от потребителя, пазаруване, подготовка на храна, 
административни услуги, плащания и др.; 

• Дейности за социална подкрепа и социално 
включване, като помощ в осигуряването и 
осъществяването на социални контакти, изразена 
в социална работа с потребители; 

Решение № 766/07.08.2014 Относно: Разрешение за отпускане на стипендии за 
специализация на лекари, работещи в лечебни 
заведения на територията на Община Смолян 

Отпуснати 4 стипендии за специализация на д-р Ружана 
Енчева Чекиджиева, д-р Момчил Михалев Хубчев, д-р 
Татяна Василева Лукова и д-р Алина Костадинова 
Шукерова – Петрова. Утвърден общ размер на 
стипендиите -7 000 лв. за година. 

Решение № 777/18.09.2014 Относно: Даване съгласие за откриване на 
социална услуга като делегирана от държавата 
дейност, промяна в наименованието и намаляване 
капацитета на социални услуги от Комплекс за 
социални услуги – Смолян (КСС) 

Дадено съгласие за откриване, считано от 01.01.2015г., 
на ЦНСТ за деца от 3  до 12 години,  като делегирана от 
държавата дейност, с местоположение: гр.Смолян, кв. 
Каптажа, с капацитет 12 места.  
Дадено съгласие, считано от 01.01.2015 г., да се 
извърши промяна в наименованието на „ЦНСТ за деца 
до 18 години“ в „ЦНСТ за деца от 13 до 18 години”, 
като делегирана от държавата дейност, с 
местоположение: гр. Смолян, ул. ”Дичо Петров” №30, 
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ет.1, с капацитет 15 места.   
Дадено съгласие за намаляване капацитета, считано от 
01.01.2015 г., на „Наблюдавано жилище” от 6 места на 4 
места. 

Решение № 832/27.11.2014  Относно: Определяне на Обществен съвет по 
социално подпомагане в Община Смолян 

Определен Обществен съвет по социално подпомагане в 
Община Смолян 

Решение №837/27.11.2014  Относно: Промяна в Решение №777/18.09.2014 г. 
на Общински съвет – Смолян, в частта на 
наименованията на Център за настаняване от 
семеен тип 

Наименованието на  „Център за настаняване от семеен 
тип за деца от 3 до 12 години” да бъде променено в 
„Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 
години без увреждания”, с адрес: гр. Смолян, кв. 
Каптажа, с капацитет 12 места, като делегирана 
държавна дейност. 
Наименованието на  „Център за настаняване от семеен 
тип за деца от 13 до 18 години” да бъде променено в 
„Център за настаняване от семеен тип за деца от 13 до 
18 години без увреждания”, с адрес гр. Смолян, 
ул.”Дичо Петров” №30, ет.1, с капацитет 15 места, като 
делегирана държавна дейност 

Решение №960/30.04.2015  Относно: Приемане на Годишен план за развитие 
на социалните услуги в Община Смолян за 2016 г. 

Приет на Годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Смолян за 2016 г. по Приложение №1 

Решение №1065/11.07.2015  Относно: Приемане на Общинска програма за 
закрила на детето за 2015 г. 

Приета Общинска програма за закрила на детето на 
Община Смолян  за 2015 г., съгласно Приложение №1. 

Решение №1066/11.07.2015 Относно: Приемане на отчет и анализ за действията 
на Община Смолян в изпълнение на Областна 
стратегия за интегриране на българските граждани 
от ромски произход (2012-2014) и приемане на 
План за действие на Община Смолян за 
интегриране на ромите за периода 2015-2017 г. 

Приет отчет и анализ за действията на Община Смолян 
в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход (2012-2014), 
съгласно Приложение №1.  Приет План за действие на 
Община Смолян за интегриране на ромите за периода 
2015-2017 г.,  в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски 
произход  в Област Смолян (2012-2020), съгласно 
Приложение №2 
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Изготвили: 
Румяна Караманолова – гл.експерт 
Ангел Добриков – гл. експерт 
Любка Бадева-Танчева – гл. експерт 
 


