
Мотиви за изготвянето на  
Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за 

подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в Община Смолян 
 

На вашето внимание е представено за обсъждане и приемане Правилник за организацията, 
дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с 
развитието на туризма в Община Смолян. 

1.Причини, които налагат изготвянето на Правилника: 

Община Смолян осъществява политика за развитието на туризма с цел превръщането на 
региона в център с устойчиво развит целогодишен туризъм, предлагащ уникални атракции 
и разнообразни възможности за активна почивка на гости от страната и чужбина.  

Подобряване на средата и качеството на живот на общността, и повишаване 
привлекателността на населените места за туристи и гости, са част от дейностите за 
постигане на тази цел.  

В изпълнение разпоредбата на чл. 11 (1) от Закона за туризма, Общинският съвет приема 
програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с 
приоритетите на областната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и 
потребности. Според изискванията на следващата ал. 2 от същата разпоредба Програмата за 
развитие на туризма предвижда мероприятия за: изграждане и поддържане на 
инфраструктура, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните 
пътища, до туристически обекти; изграждане и функциониране на туристически 
информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 
изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за 
които правото за ползване и управление е предоставено на общината; организиране на 
събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на 
туризма; провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 
общината; реклама на туристическия продукт на общината, вкл. участие на туристически 
борси и изложения; взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 
съответната организация за управление на туристическия район и подобряване качеството 
на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 
Ежегодно в програмата за туризъм са залага фонд за партньорства, чрез които се 
финансират инициативи в подкрепа развитието на туризма. 
 
През 2017 г. Община Смолян се включи в изпълнението на проект „Активни общности: 
изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от Фондация „Америка за България“.  
Проектът се реализира от сдружение „Платформа АГОРА - активни граждански общности 
за развитие и инициатива“. Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив 
модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско 
поведение и мобилизиране на местни ресурси. 
Като част от изпълнението на проекта, през 2018 г. бяха проведени общностни дискусии в 
няколко населени места от общината. В срещите участваха представители на Платформа 
АГОРА, Община Смолян и местните общности. По време на тези срещи, участниците се 
обединиха около необходимостта от създаване на фонд и определяне на правила за 
неговото функциониране.  Обсъдени и конкретни проблеми, които могат да бъдат решение 
и идеи, които могат да бъдат реализирани чрез фонда. 
Целта на общинския фонд  е  реализирането на ползи и въздействия от прилагането на 
подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми,  



подобряване на средата и качеството на живот на общността, във връзка с повишаване 
привлекателността на населените места за туристи и гости.  
 
В рамките на горепосочения проект, Платформа АГОРА участва във фонда с осигуряването 
на 8 000 лв. за 2018 г. От бюджета на Община Смолян всяка година ще се определят 
средства с решение на общински съвет, като средствата ще се включват в Програмата за 
развитие на туризма в Община Смолян. За 2018 г. са определени  8 000 лв. За реализирането 
на бъдещи инициативи ще бъдат привличани средства за фонда и от други източници. 
 
С цел ефективно управление на средствата, които ще бъдат включени във фонда от 
общинския бюджет и от други източници, и за реализирането на значими за общностите 
дейности, е необходимо приемането на правилник за организацията, дейността и 
управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с развитието 
на туризма в Община Смолян. Изготвеният правилник регламентира създаването и 
дейността на фонда. Включването на процедурите по идентифициране, кандидатстване, 
изпълнение и отчитане на инициативите, които фонда ще финансира, ще позволи 
ефективното и прозрачно администриране на неговата дейност. Правилникът урежда също 
и процедурите по контрол върху дейността на фонда: всяка година общинския съвет ще 
определя средствата, Консултативния съвет по туризъм ще определя кои инициативи да 
бъдат финансирани, а след изпълнението им и пред двата органа ще бъде представен отчет. 
  
2. Цели, които се поставят: 

С предложения правилника се цели регламентиране създаването и функционирането  на 
общинския фонд за местни инициативи. 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 

Реализирането на ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието 
на общността при решаването на местни проблеми,  подобряване на средата и качеството на 
живот на общността, във връзка с повишаване привлекателността на населените места за 
туристи и гости. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на Правилник не противоречи на правото на ЕС. Не противоречи и на други 
нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт 
в Република България. 

 

МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед № РД-0465/28.05.2018г. 
на кмета на Община Смолян   
 


