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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смолян за 2016 г. е разработен 
на основание чл. 23, т.2 и т.4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.91 ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие (ППЗРР). 

Годишният доклад е изработен на основата на информацията, предоставена от служителите на общинска администрация Смолян и 
информацията предоставена от НСИ. За верифициране на получената писмена информация са проведени работни срещи с всички 
общински дирекции, чиято работа е свързана с изпълнението на общинския план за развитие. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, според чл.91, ал.8 от ППЗРР съдържа 
информация за: 

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в 
общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за 
наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския 
план за развитие.   

 

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие на община Смолян и в частност промените в 
социално-икономическите условия в общината. 

Общинският план за развитие на община Смолян е разработен съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие и е приет с 
Решение № 770 по протокол № 40 от 18.09.2014 г. 

Като документ от интегрираната система за планиране на регионалното развитие Общинският план на Смолян е изготвен в 
съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и при 
съблюдаване на Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие. Целите и приоритетите залегнали в ОПР 
са хармонизирани с насоките за развитие и концепциите отразени в стратегическите документи за регионално развитие от другите 
териториални нива – Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), Регионален план за развитие (РПР) на Южен централен 
район (ЮЦР), Областната стратегии за развитие на област Смолян. 



С Общинския план за развитие 2014-2020 г. община Смолян прави сериозна подготовка и заявка за целенасочено и всеобхватно социално-
икономическо развитие. Той е инструмент за планиране и програмиране на местното развитие. 

Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и плановете за регионално развитие се извършва с 
цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на 
регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановите документи се изработват междинни и последващи оценки и 
доклади за тяхното изпълнение. 

Общинския план за развитие  2014 – 2020 определя целите и приоритетите за развитието на община Смолян като елемент на 
развитието на страната и в частност на Южен централен район за планиране. Неговата структура позволява той да бъде координирано 
управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на плановия район на Република България и за осъществяването на 
общата регионална политика на страната. 

Устойчивото и балансирано развитие на районите изисква нови количествени и качествени изменения в регионалното развитие, 
обхващащи всички елементи на това развитие и водещи до хармонично и балансирано интегриране на цялата територия на страната. 
Този подход е намерил мястото си във всички основни компоненти на Плана за развитие на община Смолян. Той има дългосрочен 
характер и обхваща периода 2014-2020 г. на плана. 

Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие на политиката на 
Европейския съюз за регионално развитие - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност, 
допълняемост на финансирането, координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на 
законовата и под-законова нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз. 

Предназначението на Плана за развитие на Община Смолян 2014 - 2020 година е да бъде основно средство на социално-
икономическата политика на общината и инструмент за планиране и програмиране на местното развитие. Във връзка с това и в 
съответствие с визията за развитието на общината е изведена главната стратегическа цел: Община Смолян да се развива и превърне в 
привлекателно място за живеене и труд, осигуряващо добра жизнена среда, привличаща и задържаща своето население с 
конкурентноспособна, диверсифицирана местна икономика, подкрепяна от социално отговорна и компетентна местна власт и 
администрация. 

Основните предизвикателства пред местната социална политика са намалените финансови средства и увеличаващият се брой на 
нуждаещи се от подкрепа граждани.  

Община Смолян непрекъснато търси алтернативни източници за финансиране изпълнението на предвидените мерки в Общинския план 
за развитие. Тя успешно реализира проекти по Оперативни програми към различни министерства, по прорамата за Европейско 
териоториално сътрудничество и други програми с европейско финансиранe както и по национални програми към Агенцията по 
заетостта и Агенцията за социално подпомагане и др.  



Основните показатели, които отразяват общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и промените в социално-
икономическите условия в общината са: демографски, образователни, социални, икономически, финансови и др. Те са конкретизирани 
в Общите количествени индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР. Основният източник на информация за тях е Националният 
статистически институт, в частност Териториално статистическо бюро – Смолян. С оглед на факта, че данните за 2016 г. ще бъдат 
изцяло обработени към края на 2017 г., на този етап не е възможно тяхното сравнение със стойностите за 2015 и предишни години и 
изготвянето на анализ за общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-
икономическите условия в общината. Пълен статистически анализ ще бъде извършен на етап междинна оценка на плана  и финална 
оценка.  

№ Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник 
на 
информация  

Период 
на 
отчитане  

Базова 
стойност 

Целева 
стойност  

Данни за 
2015г.  

Данни за 
2016г. 

1. 
Естествено движение на 
населението 

 
НСИ Ежегодно 

  
  

 Естествен прираст Брой НСИ Ежегодно -274 -123 -303 -321 

 Живородени Брой НСИ Ежегодно 265 327 253 264  

 Умрели Брой НСИ Ежегодно 539 450 556 572 

2. Коефициент на раждаемост 

(на 1000 
души от 
населениет
о) 

 

НСИ 

 

Ежегодно 
6.3 7,5 

 

6,5  

(за област 
Смолян) 

 

7,0 

(за област 
Смолян) 

3. Коефициент на смъртност 

(на 1000 
души от 
населениет
о) 

НСИ Ежегодно 

12.9 10,3 

 

11,7 

(за област 
Смолян) 

 

15,0 

(за област 
Смолян) 

4. Брой на населението Брой НСИ Ежегодно 40 941 45 000 38 272 37 607 



АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ И ЗАЕТОСТТА: 

1. Брой и динамика на населението – Табл. 1 

През 2016 г. продължава тенденцията за намаляване населението на общината. Това до голяма степен се дължи на ниската раждаемост, 
миграционните процеси, протичащи в общината, поради различни фактори, като: липса на работа и търсене на възможност за 
препитание; ниски доходи; търсене на по-високо платена работа; продължаване на образованието в други градове и др. Вследствие на 
ограничените места за трудова реализация голяма част от хората в трудоспособна възраст (младите хора) се отправят към големите и 
развити административни центрове в страната и чужбина. 

2. Социално – икономическо развитие на община Смолян 

2.1 Безработица 

Данни, предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ - Смолян сочат намаление на броя на безработните в община Смолян.  

Това намаление се дължи на осигуряване на временна заетост по различни програми, а също така и поради увеличаване търсенето на 
работна ръка през летния сезон. 

Таблица 2. Брой на регистрираните безработни лица от община Смолян в Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян 

(2014-2016) 

 Към 30.06.2014 Към 30.06.2015 Към 30.06.2016 

 

Брой регистрирани безработни лица 2489 2286 1633 

От тях според пол:    

Мъже 1089 962 729 

Жени  1400 1324 904 

От тях според образование:    

Регистрирани безработни лица с висше, полувисше 
образование 

309 294 246 



Регистрирани безработни лица със средно образование 1453 1303 946 

Регистрирани безработни лица с основно образование 302 246 131 

Регистрирани безработни лица с начално и по-ниско 
образование 

425 443 310 

От тях според квалификация:    

Лица с работническа професия 970 883 605 

Специалисти  599 518 434 

Без квалификация 920 885 594 

Постъпили на работа от началото на годината 1 409 1600 1231 

Таблица 3: Средногодишно равнище на безработица в % за 2015 г. и 2016 г. 

 2015 2016 

Равнище на безработицата 
(средногодишно) 

 

11,4 % (към 31.12.2015) 8,2 % 

В обобщение на резултатите може да се направят следните изводи: 

• Жените са с по-висок дял на безработица, в сравнение с мъжете, което пък е логично, имайки предвид, че жените в общината 
преобладават. 

• Най – високо е нивото на безработица сред регистрираните лица със средно образование. 
• Намалява броя на безработните лица без квалификация,  
• Безработицата сред лицата с работническа професия намалява, но все още е с доста високи нива. 



Към 31.12.2016 г. по данни на Община Смолян, Дирекция „Обществени дейности  и заетост“ е осигурена временна заетост на 130 
човека по програми, както следва: „Обучение и заетост за младите хора“, финансирана от ОП РЧР на общо 81 лица; Национална 
програма „КЛИО“ – 2 лица; Насърчителни мерки по Закон за насърчаване на заетостта – 4 лица; Национална програма за хора с 
увреждания – 2 лица; Програма „Активиране на неактивни лица“ – 1 човек; Заетост и обучение на хора с трайни увреждания (ЗОХТУ) 
– 5 лица, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 20 човека, Регионална програма за заетост- 15 лица  

През 2015 година в отчета за изпълнение на Общински план за развитие на община Смолян 2014-2020, Община Смолян е отчела 
реализирането на временна заетост при младежи, хора над 50 г., малцинства и продължително безработни лица на общо 249 лица по 
програми, както следва: „Активиране на неактивни лица“ – 1 бр., „КЛИО“-3 бр., „Шанс за работа“-12 бр., ЗОХТУ – 2 бр., 
„Насърчителни мерки“ – 3 бр., „От социални помощи към осигуряване на заетост“ – 153 бр., ПОЗПБЛ – 42 бр., „Помощ в дома“ – 18 
бр., „Регионална програма – 10 бр., „Старт в кариерата“ – 5 бр. 

За сравнение през  2012 г. само в рамките на проект „Нов избор – развитие и реализация”  - Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” са 
назначени общо 694  човека в т.ч. по професии: „Помощник в строителството”  -  128  лица,  „Помощник пътен строител” -  280  лица; „ 
Сътрудник социални дейности” -20лица;  „„Планински водач”-  24 лица;  „Озеленяване”- 219 лица, „Огняр“ – 23 лица. 

Очевидна е тенденцията за намаляване на програмите и обхвата им за осигуряване на временна трудова заетост. Тези програми от една 
страна осигуряват временна работа на хората за период от 6 до 12 месеца; Агенция по заетостта отчита намаляване нивото на 
безработица, а от друга страна след приключването на програмите много малък процент от хората продължават да работят при 
работодателите, като по-голямата част отново се превръща в контингент на „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“ и 
Национален осигурителен институт. 

Негативните социални, икономически, политически и демографски процеси, протичащи през последните две десетилетия в страната, а 
съответно и в община Смолян, са в основата на значимите промени в броя на населението й.   

В резултат на ниската раждаемост е налице трайна тенденция на намаляване на населението в подтрудоспособна възраст на община 
Смолян, а това създава проблеми при формиране на работната сила на община Смолян  и за в бъдеще.  

Интензивните миграции през последните няколко години на предимно млади хора от общината ще допринесе за влошаването на 
възрастовия състав на населението и в бъдеще процесът на демографско остаряване все повече ще зависи от емиграцията на млади 
семейства.   

2.2  Образование, здравеопазване, социални услуги 

В община Смолян функционират 13 звена за предучилищно възпитание, 9 основни училища, 2 средно общообразователни училища, 2 
профилирани гимназии, както и 1 ученическо общежитие. В гр. Смолян детските градини са общо 9 броя, а общинските училища са 8.  



В 4 детски заведения и 5 основни училища се посрещат образователните нужди на децата от селата Широка лъка, Търън, Момчиловци 
и Смилян.  

През последните няколко години почти целият сграден фонд на детските градини и училищата в гр. Смолян е ремонтиран и обновен по 
проекти, реализирани чрез Оперативна програма „Регионално развитие”, Социален инвестиционен фонд (СИФ) и общински целеви 
програми. След извършените ремонти и саниране е подобрена значително учебната среда, създадени са безопасни условия на обучение 
и труд, значително е повишена енергийната ефективност в посочените сгради.  

Обучение за придобиване на професия предлагат четири професионални гимназии и две средни училища по изкуства.  

Образователните институции на територията на общината в сферата на висшето образование са Филиал и Технически колеж на 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, както и Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. 

През учебната 2015/2016 година в общинските детски градини са обхванати над 1400 деца. В основните и средни общински училища се 
обучават общо над 3400 ученици, а в държавните професионални гимназии в гр.Смолян - около 650. Основните училища в селата 
Момчиловци, Широка лъка, Смилян, Арда и Търън са защитени, а тези в Търън, Момчиловци и Арда са средищни. 

Здравеопазването в община Смолян е обхванато чрез: 

• Лечебни заведения за болнична помощ:  
• Лечебни заведения за извънболнична помощ:  
• На територията на общината има регистрирани следните практики: 

На територията на Община Смолян има разкрити 19 здравни кабинети, от тях 11 са към детските заведения и 8 към училищата. 
Осигуряването на населението с лекарствени средства се осъществява от 27 частни аптеки.  

Основен недостатък в осигуряване на здравеопазването на населението в общината е липсата на здравни пунктове и лекарски практики 
в отдалечените населени места.  Многообразие от социални услуги предлага община Смолян, насочени както към деца и младежи, така 
и към възрастни и хора с увреждания. Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 14 години без увреждания - гр. Смолян, кв. 
Каптажа; 

В общината се полагат усилия за осигуряване на достъпна градска среда, но все още голяма част остава недостъпна за хората с 
двигателни увреждания. Реализирани са няколко проекта, чрез които е осигурен достъп да административните сгради на общинска и 
областна администрация, до културните обекти – музея, планетариума, библиотеката и театъра. 

Като цяло осигуреността на социални услуги в общината е на много добро ниво. С разкриването на услуги в общността за деца и 
младежи в риск, процесът по закриване на специализирани институции за деца е почти завършен. 



Услуги за възрастни и хора с увреждания обаче почти липсват или са недостатъчни, а имайки предвид тенденциите за застаряване на 
населението, такива е от изключителна важност да бъдат разкрити. Именно това е заложено и в Областна стратегия за развитие на 
социалните услуги в област Смолян 2016 г. - 2020 г. 

Община Смолян реализира множество проекти в сферата на социалните дейности, финансирани от предприсъединителните фондове и 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съ-финансирана от ЕС.    

Поради oграничените финансови средства на общината, за изграждането и функционирането на нови социални услуги през следващите 
години ще продължи да се разчита на оперативните и национални програми. 

2.3.  Култура и спорт 

Основните организации в общинската културна и спортна инфраструктура са както следва: 

  Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“; 

  Регионална научна библиотека „Н.Вранчев”; 

  Художествена галерия; 

  Регионалният исторически музей „Стою Шишков“; 

 Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ 

  Държавен ансамбъл за народни песни и танци „Родопа”;  

  Читалища – общо 42 на територията на общината  

Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК- Смолян  

Клуб  на дейците на културата и Галерия „Петър Стайков“  

Кино „Арена“ и др.  

  В областта на спорта приоритетна задача на общината е създаване на условия,особено на децата и младите хора за физическо 
възпитание и спорт, развитие на спортно-състезателен и масов спорт. Спортът и възможностите за спорт се определят като важна 
задача на общинското ръководство. Инфраструктурата на спорта в Община Смолян включва:  Стадиони – 2 броя; Мултифункционални 
площадка;  Спортна зала;  Закрит плувен басейн.  

 



 

 

 

 

  ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 

 

ВИЗИЯ: 

ОБЩИНА СМОЛЯН – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, БИЗНЕС И ТУРИЗЪМ С ПРОСПЕРИРАЩО 
ОБРАЗОВАНИЕ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, СЪХРАНЕНИ ПРИРОДНИ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ, РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ. 

 

Приоритет 1: Стимулиране на растежа на общинската икономика чрез подкрепа на съществуващите предприятия, 
насърчаване на предприемаческата активност в общината и създаване на качествен туристически продукт.  

Цел 1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал 

Мярка 1.1: Подкрепа за развитието на частния сектор и малките и средни предприятия в общината. Запазване и подобряване 
конкурентоспособността на съществуващите предприятия.   

Мярка 1.2: Подкрепа за създаването на бизнес мрежи от предприятия, извършващи дейност в сходни сфери като дърводобив и 
обработване, хранително-вкусова, млекопреработване, шивашката промишленост, строителството и др. 

Мярка 1.3: Насърчаване на предприемаческата активност 

Мярка 1.4: Привличане на инвестиции 

1.2 На 18.03.2016г. бе проведена среща за представяне на Стратегията за развитие на туризма в Община Смолян 2014-2020 и 
програмата за развитие на туризма за 2016 година; Представяне на развитието на туристическото предлагане в община Смолян през 
изминалите 20 г. – докладва Георги Пампоров – председател на УС на СРХР, като и се разви Дискусия на тема Община Смолян на 



туристическата карта на България. На срещата присъстваха представители на местния бизнес – хотелиери и ресторантьори, на 
сдружения на бизнеса, неправителствени организации. 

На 26.04.2016г. бе проведена среща, организирана от Община Смолян съвместно със Съюза на Родопските хотелиери и ресторантьори 
за представяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма;  обсъждане на  проблемите пред туристическия 
бизнес и предложения за тяхното решаване, обсъждане на идеи за обогатяване на туристическото предлагане в района на община 
Смолян. 

На 21.11.2016г. бе проведена среща във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон на к.к. Пампорово и с въпроси касаещи: 
състоянието на общата инфраструктура и нейното поддържане; издаването на разрешителни за временните обекти в курорта, чистотата 
и облика на отделните туристически ядра и др., транспортните комуникации от района на гр. Смолян до ски –зоните; устойчивост на 
програмата „Научи се да караш ски“. Срещата се проведе в широк кръг, включващ както членовете на УС на СРХР, така и 
заинтересовани институции, организации и представители на бизнеса, имащи отношение с подготовка на предстоящия зимен 
туристически сезон.     

1.3 И през 2016г. община Смолян подържа и се старае да развива на благоприятна среда по отношение на местните данъци, 
такси, и административно обслужване и консултиране.  

Областен информационен център- Смолян извърши редица информационни дейности в подкрепа на МСП с цел представяне на 
възможностите за подготовка и изпълнение на проекти финансирани от програмите на ЕС:   

01. 03.2016 г. - информационна среща на тема: "Нов програмен период 2014-2020 г. - нови възможности за европейско 
финансиране". Срещата е с представители на бизнес, банки - клон Смолян, Агенция по заетостта, ИАНМСП и др.. Представени са 
процедури по ОПИК, ОПРЧР, европейски финансови инструменти за подпомагане на бизнеса. 

29.06.2016 г. - тематична среща с представители на МСП от община Смолян и "Камара на строителите в България" - Областно 
представителство Смолян, на която беше представена процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия". 

През месец октомври 2016 г. бе проведено и обучение "Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните 
помощи - роли, отговорности и рискове", на което освен представители на общински администрации, бяха поканени и представители 
на бизнес и НПО. 

През 2016г. бе подготвен проект за кандидатстване през 2017г. за създаване на общинско социално предприятие за хора безработни 
лица, хора с увреждания и лица от групи в неравностойно положение по програма „Развитие на човешките ресурси.  

В процес на разработване е  инвестиционен профил на община Смолян. Профилът ще обобщи информацията за основните 
характеристики (вътрешен одит и анализ на възможностите), които ще дадат основата за реализиране на дейностите по привличане на 
инвеститори. Инвестиционният профил ще бъде достъпен на официалния сайт на Община Смолян.  



 

Цел 2: Развитие на селско стопанство, биоземеделие и ефективно, и устойчиво използване на горските ресурси;  

Мярка 2.1. Дейности в подкрепа на земеделските производители, добавяне на стойност към земеделската и горска продукция. 

Мярка 2.2. Модернизиране на земеделските и горските стопанства. 

Мярка 2.3. Устойчиво управление на горите 

Мярка 2.4. Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското 
стопанство 

 През 2016 година на територията на Община Смолян има 2 883 бр. земеделски стопанства и 2 действащи земеделски кооператива по 
справка на областна дирекция “Земеделие“ по данни от преброяването през 2011г.. Двете кооперации са на територията на с. 
Момчиловци и са с предмет на действие семепроизводство на картофи. На 30 септември 2016г. са проведени изложение и кръгла маса 
под мотото „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“ в присъствието на зам.министър Свилен Костов, част от кампанията на  
Министерството на земеделието и храните в подкрепа на българските производители и преработватели на  земеделска продукция. В 
инициативата са участвали над 24 производители и преработватели, с представяне на своята собствена продукция - плодове, зеленчуци, 
билки, яйца,  сирене, кашкавал, мляко, пчелни продукти, сладка и други. Осъществена е и дискусия по актуалните проблеми на 
земеделието в областта разяснение на Програмата за развитие на селските райони. Проведени са четири заседания на областния 
консултативен съвет по животновъдство / на 14.01.2016 г., 16.03.2016 г., 21.04.2016 г. и 16.09.2016 г./, на които са разглеждани 
измененията в ЗСПЗЗ във връзка с предоставянето на пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ на животновъди, заразни болести по 
животните, обсъждани са мерки във връзка с проблеми в сектор животновъдство и др. 

Обучени са 14 млади предприемачи в земеделието по данни на Фондация „Авицена“, служба „Съвети в земеделието“ и РА Смолян.  

Цел 3: Развитие на туризма - Утвърждаване на община Смолян като конкурентна туристическа дестинация за устойчив 
целогодишен туризъм 

Мярка 1. Популяризиране на местния туристическия продукт 

През 2016 г. Община Смолян участва в 3 национални и 2 международни туристически изложения и борси : 

1. София – „Ваканция и СПА Експо“ – в периода 11-13.02.2016г в гр. София;  
2. Велико Търново – Културен туризъм 14-17 Април 2016г;  
3. XIII  Туристическо изложение „Планините на България- гостоприемство в  4 сезона“ – 12-15 Октомври 2016, к.к. Паморово;   



4. Междунарондо изложение ТТР – Букурещ, Румъния, който се проведе в периода 17-20.11.2016. Това е най-значимото 
туристическо изложение в Румъния. Провежда се в началото и в края на годината, предназначено за масова публика и 
професионалисти -  участието бе с рекламни материали на щанда на Министерство на Туризма.  

5. Международно изложение TOURISTIK&CARAVANING – Лайпциг, Германия. Това е най-голямото туристическо изложение в 
източните Германски провинции, което съвпада с началото на записванията за следващия сезон. Проведе се в периода 16-
20.11.2016, провежда се от 1990г. и се радва на около 70 000 посетители всяка година - участие с рекламни материали.  
 

През 2016 г.  Община Смолян е рекламирана в редица електронни медии като:  

1. biznes-catalog.com  
2.  Представяне на общината в интернет оптимизация по ключови думи - Google Maps – „Онлайн България БГ“ ООД        
3. Годишно вписване в сайт obshtinite.bg 
4. Kmeta.bg 
5. Peika.bg и др.  

Подновени бяха домейните на създадените по проекти уебсайтове: 
1. Подновяване на домейн  www.thrabyzhe.com  
2. Подновяване на домейн  www.momchilovakrepost.com  

И през 2016г. Възможностите за туризъм в Община Смолян бяха представени чрез различни рекламни публикации в специлаизирани 
туристически издания, местни, национални и международни борси.  
Рекламна публикация в списание 'Go on Air" на националния превозвач „Bulgaria on Air“ зимно издание 2016 м. Февруари 2016. 
Публикацията включва материал за предстоящите празници Песпонеделник в с. Широка Лъка и Тодоров ден в с. Момчиловци.  
В изданието на списанието за м. Декември 2016 и м. Януари 2017 с финансовата подкрепа на Министерство на Туризма е поместена 
информация за Смолян и региона в рамките на 4 страници - статия и атрактивни снимки за Пампорово и околностите, вкл. селата 
Момчиловци, Смилян, Широка Лъка   
Рекламна публикация в списание „Туризъм и отдих, брой Ваканция 2016 и брой Зима 2016 
Участие в английското издание "50 скрити места, които да посетите в България"- "50 hidden places to discover in Bulgaria" на peika.bg с 
Момчилова крепост и Каньонът на водопадите - общо 7 страници в книгата  
Книги „Рецепти от  сърцето на Родопите“ 
Изработка на корица и сайт с. Широка Лъка, и каре в картата +екран с. Гела, с. Солища и с. Стикъл /още в процес на  
Участие в книга „Инвестиции и региони“  
Рекламна публикация във в. Емпорос - Ксанти, Гърция, бр. Декември 2016-Януари 2017 - Община Смолян е представена цялостно на 6 
пълни страници.  
Представяне на общината в интернет оптимизация по ключови думи - Google Maps – „Онлайн България БГ“ ООД 
Годишно вписване в сайт obshtinite.bg 
Интернет реклама в сайт biznes-catalog.com 
 



Преработена е визията на секция Туризъм, като е изведено лого в дясно на началния екран, което води към Туристическия пътеводител 
на общината. Разкрити са нови сектори, информацията е допълнена и е обогатен снимковия материал. Страницата е в процес на 
финално оформяне и допълване. Приемат се забележки и препоръки за подобряването и http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/141 

 

Изработени са представителни подаръци – сувенири с логото на общината  (тефтери, химикали, календари, флашки, покривки, 
картички, торбички и др.) и др.  

Поставени рекламни билбордове за Роженския събор – 20бр. в цялата страна; 11бр. на територията на Община Смолян 

Поставени са 4 нови табели насочващи към Каньонът на водопадите и 2 нови табели за Момчилова крепост.  

Мярка 3.2. Развитие на зимния и ски туризма. 

През 2016г. се състоя сливането на двата ски  центъра Пампорово и Мечи чал, превръщайки Пампорово и Чепеларе в един от най-
атрактивните комплекси за зимни спортове и забавления. Целодневната лифт карта за ски зона Пампорово дава достъп до ски зона 
Мечи чал при подходящи за ползване условия като за целта е осигурен специален транспорт чрез ски шатъл бусове по график. 
Обновена бе и картата на ски зона Пампорово, която от тази година включва и ски зона Мечи чал.  

Мярка 3. Развитие на алтернативни форми на туризъм: културен, екологичен, селски, ловен, риболовен, екстремен и конгресен 
туризъм 

 

Фестивали: 2016г. премина под мотото на Националния събор Рожен 2016. Община Смолян като основен съ-организатор пое 
цялостната логистика по обезпечаване на сигурността и комуникацията с всички  участници в процеса.  По време на фестивала гости на 
Общината бяха делегации от побратимените градове Въру, Естония, Кишпещ, Унгария и Ксанти, Гърция.   

Подкрепа от общината получиха, фестивал "Забранено за възрастни, Пленер по фотография, „Бардово Бърдо Фест“ в периода 28-31 
Юли 2016г. в с. Киселчово, организиран от сдружение „Артел 13“. Изпълнители на фестивала бяха Замунда Банана Бенд, дует 
„ШАША“, дует „Морски струни“ и др.  Подкрепа за фестивал „Киселото мляко-символ на дълголетие“ в с. Момчиловци – осигуряване 
на транспорт, сцена, оборудване и озвучителна техника, изпращане на  информация до производители на млечни продукти.  

Фестивалът на дивите цветя в Родопите се проведе и тази година с програма включваща различни ателиета и ботанически турове, като 
за този фестивал през 2016 Община Смолян не е участвала с финансова подкрепа.   

Община Смолян бе домакин и на младежкия обмен с Кишпещ - Унгария, също така прие група от 40 деца и 3 ръководители от 
Украйна.  Разходите са отнесени в програмата за туризъм, тъй като считаме, че това е също и начин за популяризиране на района 
поради факта, че програмата включва посещения на всички туристически атракции в региона.  



 

Мярка 4. Разработване на туристически продукти, маршрути и нови туристически атракции 

 
През 2016г. български и чуждестранни туристи имаха възможността да посетят редица туристически атракции на територията на 
Община Смолян:  

- Момчилова крепост със съпътстващите атракции – аудиовизуален спектакъл, ковашка преса, аниматорско и екскурзоводско 
обслужване – подържа се от Община Смолян  

- Крепост Калето – Смолян - подържа се от Община Смолян  
- Крепост Калето – Кошница - подържа се от Община Смолян в съчетание с Алпийска люлка – подържа се от Клуб по спелеология и 

екстремен туризъм „Мурсалица“  
- Еко-пътека Каньонът на водопадите в защитена местност Соскучански дол - подържа се от Община Смолян  
- Пещера Ухловица – подържа се от ТД „Карлък“  
- Водна пещера Голубовица – подържа се от Клуб по спелеология и екстремен туризъм „Мурсалица“ като се предлагат и 

съпътстващи атракции като Алпийски тролей, Виа Ферата, Каньонинг и др.  
- Еко-парк „Амзово“ - предоставящ възможности за обучение на деца и подрастващи на открито, спортни инициативи и семейни 

излети – подържа се от Сдружение „Фън ин дъ маунтин“  

    Изградени са 2 бр. беседки (кътове за отдих) по пътя с. Широка Лъка – с. Кукувица посока хижа „Изгрев“  и Чернатишки рид, както 
и  парапет на еко-пътека Смолянски водопад, с което се обезопасява достъпа.  

Извод: В рамките на Приоритет 1 планът предвижда да се подкрепи развитието на бизнес средата и създаването на подкрепяща 
инфраструктура, а така също дейности, които да промотират и рекламират потенциала на общината с оглед привличане на нови 
инвеститори. Общинското ръководство отчита този приоритет като много важен за развитието на общината, доколкото 
икономическото развитие, заетостта и доходите на населението са предпоставка за спиране на миграцията по икономически причини, 
особено на млади хора. Прегледът на извършените дейности дава основание да се направи следния извод: Община Смолян предприема 
действия за подобряване на инвестиционния климат, диалог с бизнеса и търсене на нови възможности за привличане на инвестиции, но 
следва да се работи по-активно и целенасочено за подкрепа развитието на малките и средните предприятия, стартиране на нови 
бизнеси и трайно подобряване на бизнес средата.  

Приоритет 2: Подобряване на транспортната достъпност, инфраструктурата и опазване на околната среда 

Цел 1: Създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни инициативи 



Мярка 1.1.  Създаване на предпоставки за реализация на инвестиционни намерения 

Представен е предварителен проект на ОУП на Община Смолян, който е разгледан от разширен общински експертен съвет по 
устройство на територията в изпълнение на договор № ПНО-ОП-16.03-3 от 18.03.2016 г с предмет „Изработване на проект за общ устройствен 
план на Община Смолян“.   

Изработен е проект за изменение на подробен устройствен план за обект : „Главна пътна комуникация – гр. Смолян“, като е изпълнена и завършена 
частта от Ново кръгово движение на Бункера в кв. Райково до Митница в кв. Устово.   

Мярка 1.2. Информационни технологии за устройство на територията 

Поддържат се на актуални кадастрални и регулационни  изменения. ГИС технологиите подпомагат местната власт в предоставянето на 
услуги към гражданите, бизнеса , повишават ефективността на всекидневните работни процеси във всички отдели на Община Смолян. 

Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната инфраструктура – пътища, публичен транспорт, улична мрежа 

Мярка 2.1. Развитие на общинската пътна мрежа 

През 2016 година е направена реконструкция и полагане на нова асфалтова настилка на следните общински пътища: 

1. SML3301 /SML3258,Широка лъка-Солища/ - Стикъл - мах.Бърцето; 

2. Възстановяване на общински път SML2240/III-866/ Смолян-Мугла от км.0+000 до км.8+300; 

Мярка 2.2. Подобряване организацията на транспорта 

Създадени са нови места за паркиране в рамките на проект за „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска 
част” – приключил в края на 2015г., извършено окончателно плащане в началото на 2016г.  

Редовно се подържа сигнализацията и маркировката на уличната мрежа и пешеходните пътеки.  

Въведени съвременни средства за ориентация и информация по главните транспортни артерии - стандартни пътни знаци и табели и 
други средства за безопасност. 

Мярка 2.3. Реконструкция и изграждане на улична мрежа и прилежащата техническа инфраструктура 

През 2016г. бе завършен обект „Главна пътна комуникация" - гр. Смолян – стартирал още през 1970г., разделен на четири етапа. 
Първият от тях е цялостен ремонт на пътния тунел заедно с предпортални пространства, електрозахранване, осветление и вентилация, 
извеждащ трафика от кв. Райково директно към път Смолян – Соколовци – Пловдив, без да се преминава през кв. Устово . Вторият е 
рехабилитация на близо един километър четирилентов път. Третият - ново строителство на половин километър път, свързващ с 



второкласното трасе от Асеновград - Смолян в кв. "Устово", а четвъртият - ново строителство на близо 2 км главна пътна комуникация 
между кв. "Райково" и тунела, включително и кръгово кръстовище на второкласния път в Устово.  
Изграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е част от лот 14 по проект „Транзитни пътища V“. Участъкът е с обща 
дължина 3,4 км. Започва от митницата в кв. „Устово“ (при км 96+560 на път ІІ-86 Асеновград – Смолян) и завършва при местността 
Бункера на кв. „Райково“ (при км 2+360 на път III-866 Смолян – Рудозем). 
Със строителството на пътната отсечка се осигурява връзка на път II-86 Асеновград – Смолян и път III-866 Смолян – Рудозем като се 
избягва преминаването през кв. „Устово“ на гр. Смолян. 
Стойността на обекта е 32 527 663 лв. с ДДС.  
 
Уличната мрежа в кв. Смолян е ремонтирана и реконструирана в следните участъци:  
- Ул.“Хан Аспарух“ до „ГАМАКАБЕЛ“ гр.Смолян - възстановяване на подпорна стена и водосток; 
- За ул. "Никола Петков" - от о.т.94 до о.т. 53 – изграждане на подпорни стени – е възложена обществена поръчка.  
Извършена е реконструкция на улична мрежа, зелени площи и паркова среда в селата. През 2016г. е извършен ремонт  на улици и пътища 
( в т.ч. подпорни стени ,водостоци, хоризонтална и вертикална маркировка) на територията на община Смолян на следните обекти: 
- ул. Родопи - 300 м2 
- кв. Езерово - 1.6 км 
- ул. Кукувица, с. Широка лъка - 330 м2 
- път с. Солища - 650 м2 
- път с. Левочево - 1450 м2 
- път с. Хасовица – с. Писаница - 1205 м2 
- път за с. Стража - 1100 м2 
- път с. Влахово - 520 м2 
 
Сключен е нов договор за подобряване на градската среда – „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и 
детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян”  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Процедура 
BG16RFOP001-1.022 :Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-, инвестиционен приоритет 
"Градска среда" на 22.12.2016г с общ бюджет 4 772 320.46 лв. Целта е 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 проекта 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. 
 
През 2016г. по програма „ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2016 на ПУДООС са финансирани следните проекти за изграждане и 
рехабилитация на зелени площи и паркови пространства за широко обществено ползване в селата, както и подобряване на парковата 
среда в дворни пространства на учебни заведения както следва: 

- кметство Момчиловци – проект „Здрави сред чиста природа с фитнес на открито“ 
- кметство Еленска – проект „Почистване, озеленяване, залесяване и създаване на кът за игри и отдих в централния район на с. 

Еленска“ 
- кметство Стража – проект „Обичам природата - и аз участвам“ 
- кметство Могилица – проект „Да изградим площадка за отдих и игра на нашите деца от с. Могилица“ 
- кметство Смилян – проект „Спорт сред природата на Родопите“ 
- ПГ по приложни изкуства, гр. Смолян – проект „Заедно посветени на природата и красотата“ 
- ОДЗ №6 „Зорница“, гр. Смолян – проект „Играй и природата опознай“ 
- ОДЗ „Родопчанче“, гр. Смолян – проект „Уча и играя сред цветя и билки“ 
- ОДЗ „Изворче“, с. Момчиловци, общ. Смолян – проект „Реконструкция и облагородяване на детската площадка в изнесена 

полудневна група“ 
- ОДЗ №2 „Синчец“, гр. Смолян – проект „Малки любители на природата“ 

Цел 3: Развитие на републиканската пътна мрежа, свързваща общината с вътрешността на страната и Република Гърция 

Мярка 3.1: Доизграждане и реконструкция на републиканската пътна мрежа 

По отношение на доизграждането и реконструирането на републиканската пътна мрежа са реализирани следните дейности и проекти: 
•II-86 Пловдив-Смолян-Рудозем-Границата – продължават строително-монтажните работи по обекта; 

•III-8641 Пампорово-Смолян - рехабилитация; 

•III-866 Смолян-Стойките-Широка лъка – рехабилитация; 



•III-8681 Рудозем – Смилян – рехабилитация и ново изграждане на пътя; 

Цел 4: Подобряване на жизнената среда, предотвратяване на рискове и превенция на природните бедствия  

Мярка 4.1. Подобряване на средата и благоустрояване на населените места 

 По отношение на дейност изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих отношение имат дейностите описани по-горе по 
проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 
гр. Смолян”  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, които включват: 

- Рехабилитация  и ремонт на надлези.  

- Изграждане на пешеходни алеи  

- Изграждане и възстановяване на междублокови пространства, зелени площи и детски и спортни площадки  

 
Цел 5.  Предотвратяване на рискове, превенция от природни бедствия и адаптиране на населението и територията към въздействията 
на измененията на климата. 

Мярка 5.1. Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия 

Мярка 5.2. Дейности за адаптиране на населението и територията към въздействията на измененията на климата. 

 
През 2016г. бе отчетен проект „Възстановителни дейности на територията на Община Смолян за щетите нанесени в следствие на 
проливните дъждове в периода от 31 януари до 2 февруари 2015 година“ към фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.  
Проектът включва възстановителни и укрепителни дейности на следните обекти в Община Смолян:  
Обект на интервениция 1: Осигуряване на необходимия габарит и проходимост на уличното платно – разрушаване на скална маса  
Обект на интервениция 1: Разчистване на срутището, обрушване на ската и  обезопасяването му с предпазна мрежа, с цел осигуряване 
сигурността на движение в този участък  
Обект на интервениция 1: Възстановяване на нормална проходимост на пътя – с дължина   
Обект на интервениция 2: Възстановяване на проводимостта на общински път SML3245 /III-863, Момчиловци – с.Виево/ - с.Кутела 
/SML2241/ при км.3+600 - с дължина 50 м.  
Обект на интервениция 2:  Възстановяване проводимостта на водостока и габарита на пътното платно на общински път SML 3245 /Ш-
863, Момчиловци – с.Виево/ - с.Кутела /SML2241/, при км.4+200 – възстановяване втока и оттока на водостока. .  
Обект на интервениция 2: Възстановяване сигурността на движението на МПС по мостово съоръжението, на общински път SML3245 
/Ш-863, Момчиловци – с.Виево/ - с.Кутела /SML2241/, при км.4+300 – укрепване устоя на моста..  



Обект на интервениция 2:  Възстановяване на проводимостта на водостоците /2 броя/ и възстановяване проходимостта на улиците в 
тези участъци в кметство с.Славейно, с цел осигуряване нормална проходимост на уличното платно.  
Обект на интервениция 2: Възстановяване на компрометираната подпорна стена /36 м2/ на вътрешна улица в близост до къщата на 
Михаил Чакалов в кметство с.Славейно, с цел осигуряване сигурността на движение по улицата.  
Обект на интервениция 2: Възстановяване проводимостта на водосток на главна улица до бензиностанцията в кметство с.Славейно – 
почистване на 1 бр. водосток  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта и габарита на пътното платно на общински път SML 3242 /III-8683, Смилян - 
Могилица/ - Черешовска река – Киселчово, при км.3+100, отводнявани на пътното платно /почистване на затлачената канавка и 
водосток/ - в участък с дължина 10 м.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване на проходимостта на общински път SML 3242 /III-8683, Смилян - Могилица/ - Черешовска 
река – Киселчово, при км.4+500, чрез разчистване на свлечената земна и скална маса от пътното платно, почистване и оформяне на 
отводнителни канавки - в участък с дължина 20 м.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване на проходимостта на общинския път за село Киселчово, чрез насипване на изнесените 
участъци с пакелаж, почистване и оформяне на компрометираните отводнителни канавки - с дължина 7,7 км.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване на проходимостта на общинския път за село Черешките, чрез насипване на изнесените 
участъци с пакелаж, почистване и оформяне на компрометираните отводнителни канавки- с дължина 6,0 км., възстановяване 
проводимостта на компрометираните водостоци – 3 броя.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проходимостта на общинския път за село Потока, чрез насипване на изнесените участъци с 
пакелаж. - с дължина 3,0 км.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проходимостта на общинския път за селата Кремене, Надарци, Димово, - с дължина 2,7 км. 
чрез насипване на изнесените участъци с пакелаж, почистване и оформяне на компрометираните отводнителни канавки  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на компрометираните водостоци .  
Обект на интервениция 3: Възстановяване на проходимостта на общинския път за село Черешките, чрез насипване на изнесените 
участъци с пакелаж, почистване и оформяне на компрометираните отводнителни канавки- с дължина 6,0 км.,   
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на компрометираните водостоци  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проходимостта на общинския път за село Потока, чрез насипване на изнесените участъци с 
пакелаж. - с дължина 3,0 км.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проходимостта на общинския път за селата Кремене, Надарци, Димово, - с дължина 2,7 км. 
чрез насипване на изнесените участъци с пакелаж, почистване и оформяне на компрометираните отводнителни канавки  
Обект на интервениция 3: Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на компрометираните водостоците  
Обект на интервениция 3: Обект на интервениция 3: Възстановяване на проходимостта на общинския път за село Попрелка / с дължина 
1,2 км./, чрез насипване на изнесените участъци с пакелаж, почистване и оформяне на компрометираните отводнителни канавки  
Обект на интервениция 3: Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на компрометираните водостоците  



Обект на интервениция 3: Възстановяване на последствията от бедственото положение с предоставяне на строителни материали на 
кметството, както следва:.За с.Черешките – 3 водостока. За с.Потока – 2 водостока  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на общинския път за минерален извор „Лъджата” в кметство с.Буката, чрез 
насипване на изнесените участъци с пакелаж и възстановяване проводимоста на компрометирания водостока.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на местния път водещ за гробищния парк на с.Буката, чрез насипване на 
изнесените и пропаднали участъци с пакелаж.участъци с пакелаж.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на местния път с.Буката – с.Селимова река, чрез насипване на изнесените и 
пропаднали участъци с пакелаж, уширяване на пътното платно в пропадналия участък.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на местния път в с.Селимова река кметство с.Буката, чрез насипване на 
изнесените участъци с пакелаж и възстановяване проводимоста на водостока.  
Обект на интервениция 3: Възстановяване проводимостта на местния път след с.Селимова река в кметство с.Буката, чрез насипване на 
изнесения участък и възстановяване проводимоста на водостока в този участък.  
Обект на интервениция 4: Възстановяване проходимостта на улица “Иглика“ в с.Смилян, чрез отводняване на уличното платно от 
повърхностни води - направа на отводнителни решетки до жил.сгради на сем.Петрови /с дължина 9 м/ и до сем.Рупцови /с дължина 5 
м/, с цел осигуряване на нормална проходимост на уличното платно.  
Обект на интервениция 4: Възстановяване проходимостта на вътрешна улица в с.Могилица, пред жил.сгради на сем.Кутлеви и 
сем.Андонови, чрез разчистване на свлечените наноси и временно стабилизиране с габиони. – 26 м  
Обект на интервениция 4: Възстановяване на проводимостта на водосток на ул.”Родопи”, пред жил.сграда на сем.Найденови в 
с.Могилица. – почистване на един водосток      
Обект на интервениция 4:  Възстановяване на последствията от бедственото положение с предоставяне на строителни материали на 
кметството за възстановяване на паднали подпорни стени 2 бр.  
Обект на интервениция 4: Отводняване на терена над къщите на Младен Бойков и Тахир Бейски в с.Могилица, за урегулиране на 
повърхностния отток в района. – отводнителен канал с дължина 126 м.     
Обект на интервениция 5: Възстановяване на проходимостта на общински път SML SML 3251 /II-86, Смолян – Търън/ – Тикале, на 
изхода от с.Тикале към с.Градът в този участък – с дължина 20 м  
Обект на интервениция 5: Възстановяване на проходимостта на общински път SML SML 3251 /II-86, Смолян – Търън/ – Тикале, след 
кметството, в този участък. – с дължина 10 м  
Обект на интервениция 5: Възстановяване на проходимостта на общински път SML SML 3251 /II-86, Смолян – Търън/ – Тикале, под 
жилищната сграда на сем.Бозови, в този участък– с дължина 8 м.  
Обект на интервениция 5: Възстановяване на изнесения участък от пътната настилка на общинския път в село Тикале, пред кметството 
в рамките на водостока. – с дължина 13 м  
Обект на интервениция 6: Възстановяване на проходимостта на общински път за с.Стикъл /ръчно почистване на уличното платно 60 
м2/ и принудително обрушване на ската, като превантивна мярка /20 м2/.  



Обект на интервениция 7: Възстановяване на проводимостта на водостока в северозападната част на село Полковник Серофимово, в 
близост до стопанския двор на бившето ТКЗС – с дължина 7 м.  
Обект на интервениция 8: Възстановяване на срутената част /с дължина 2 м./ от подпорната стена на вътрешна улица в с.Виево, водеща 
за махала Уллеви до имота на Севдалина Сапунджиева, с цел осигуряване безопасността на движение по уличното платно.  
Обект на интервениция 8: Възстановяване на свлечения скат /с дължина 4,50 м./  и подпорната стена /с дължина 3,60 м./  до жил.сграда 
на Здравко Немов в с.Виево.  
Обект на интервениция 8:  Възстановяване на проходимостта на общински път за мах.”Гращата” в местността „Бука” в кметство 
с.Виево и възстановяване проводимостта на водостока в този участък, с цел осигуряване нормална проходимост на пътното платно. – 
почистване коритото на дерепо с дължина 20 м.   
Обект на интервениция 8:  Възстановяване на проходимостта на пътен участък на подхода към дърводелския цех на ЕТ „Емил 
Узунски” в кметство с.Виево и възстановяване проводимостта на водостока в този участък. – почистване подхода в реката с дължина 
20 м.  
Обект на интервениция 8: Възстановяване на срутената подпорна стена /с дължина 6 м и височина 2,50 м./  на вътрешна улица над 
жилищната сграда на Райна Димитрова в с.Виево, с цел осигуряване безопасността на движение по уличното платно.  
Обект на интервениция 9: Почистване на наносите зад беседката на Албена Иванова в памет на сина и снаха й в с.Петково – 50 м3. 
ръчно и извозване на същите,   
Обект на интервениция 9: Възстановяване проходимостта на вътрешната улица водеща към жил.сграда на Добрина Беловска в 
с.Петково, чрез насипване на изнесения участък и възстановяване проводимостта на водостока по тази улица. Изграждане на подпорна 
стена, която да укрепи уличното платно – 135 м2.  
Обект на интервениция 9:  Възстановяване проходимостта на вътрешна улица в мах.”Бечевска” и възстановяване на подпорната стена 
/23 м2/ на вътрешна улица в мах.”Бечевска” в кметство с.Петково  
Обект на интервениция 9:  Възстановяване проводимостта на водостока зад общежитието, до къщата на Петко Григоров в с.Петково – 
отпушвяне на един водосток и направа на вток.  
Обект на интервениция 10: Възстановяване на проходимостта на общински път за с.Букаците в този участък с дължина 80 м.  
Обект на интервениция 10:  Възстановяване на проходимостта и габарита на общински път в Горната махала на с.Горово - с дължина 
10 м и височина 2 м./   
Обект на интервениция 11:  Възстановяване проходимостта на улица ”Казашка” в кв.Устово, гр.Смолян, чрез отводняване на уличното 
платно от повърхностни води, с цел осигуряване на нормална проходимост на уличното платно - с дължина 58 м.  
Обект на интервениция 12:  Възстановяване на проходимостта на общински път SML 2318 /II-86, Бостина – кв.Устово/ – Левочево в 
този участък – с дължина 50 м.  
Обект на интервениция 12: Възстановяване на проходимостта на общински път SML 2318 /II-86, Бостина – кв.Устово/ – Левочево в 
този участък– с дължина 30 м.  



Обект на интервениция 13: Укрепване на ската, с цел  възстановяване сигурността на движението по ул.”Хан Аспарух”-  направа на 
подпорна стена от габиони с дължина 10 м и височина 3 м     
Обект на интервениция 13: Възстановяване на проходимостта на ул.”В. Смолянски”, пред жил.сгради с номера 52, 54, 56 в с.Смилян – с 
дължина 20 м.  
Обект на интервениция 13: Възстановяване на изнесения участък около устоя на мост по левия бряг на р.Арда, на мост водещ за 
„Калето” в кметство с.Кошница. – с дължина 8 м.  
Обект на интервениция 14: Възстановяване на проходимостта на общинския път в с.Речане, под къщата на Милко Гюров, чрез 
заскаляване на свлечения скат. – дължина 8м  
Обект на интервениция 14:  Възстановяване на проходимостта на общинския път за с.Гудевица, чрез почистване и извозване на 
свлечените земни маси. – дължина 1,9км  
Обект на интервениция 14: Възстановяване проходимостта на общинските пътища в кметство с.Арда, чрез насипване на изнесените 
участъци с пакелаж. – дължина 8км.  
Обект на интервениция 14:  Възстановяване на последствията от бедственото положение с предоставяне на строителни материали на 
кметството за възстановяване на паднала подпорна стена в с.Речане, под пътя до обора на Недялко Недялков с дължина 8м.  
Обект на интервениция 14:  Възстановяване на проходимостта на общинския път за мах.Средок в кметство с.Горна Арда, чрез 
насипване на изнесените участъци с пакелаж. – дължина 1,9км.  
Обект на интервениция 14:  Възстановяване на проходимостта на общинския път в мах.Билянска в кметство с.Горна Арда, чрез 
отводняване на пътното платно и извеждане на повърхностните води в близкото дере. - – дължина 120м.  
Обект на интервениция 14: Предоставяне на строителни материали за подмяна на компрометираната част от покривната конструкция 
на Читалището в с. Арда  
Обект на интервениция 14: Предоставяне на строителни материали - полиетиленова двустенна гофрирана муфена тръба ГМТ DN/ID 
600, SN 8, с упл. - 2бр. за отводняване на пътното платно в мах. Билянска и извеждане на повърхностните води в близкото дере.  
Обект на интервениция 15: Възстановяване на общинската инфраструктура, чрез заскаляване с едри скални късове устоите на моста до 
минерален извор „Банята” в с.Влахово и възстановяване на откоса със насипен скален материал до ниво паркинг.  
Обект на интервениция 15:  Възстановяване на проходимостта на общинския път за с.Лъка с дължина 150 м.  и възстановяване на 
компрометираната част от подпорната стена с дължина 24 м., с цел осигуряване безопасността на движение на автомобили и хора в 
този критичен участък.       
Обект на интервениция 16: Възстановяване проходимостта на общинския път за с.Селище в критичните участъци от пътя, с цел 
осигуряване безопасността на движение на автомобили и хора в тези участъци. – с дължина 15м. в първия участък и 10м във втория 
участък.    
Обект на интервениция 17: Възстановяване на проходимостта на вътрешната улица в с.Река /с дължина 80 м/, водеща към Горна махала 
и възстановяване проводимостта на водостока в този участък, с цел осигуряване нормална проходимост на пътното платно.   



Обект на интервениция 17: Възстановяване на падналата подпорна стена на вътрешна улица в с.Река, под къщата на Карамфил Куцев, с 
цел осигуряване проходимостта на улицата и укрепване на свлечения скат в този участък – с дължина 10 м.   
Обект на интервениция 17: Възстановяване на проходимостта на общинския път в с.Река, посока с.Катраницав и възстановяване 
проводимостта на водостока в този участък, с цел осигуряване нормална проходимост на пътното платно и безопасността на 
движещите се по пътя ППС и хора – възстановяване на един водосток.     
Обект на интервениция 17: Възстановяване на срутената подпорна стена на вътрешна улица в с.Катраница над жил.сгради на 
сем.Кехайови и сем.Стоилови, с цел осигуряване безопасността на движение по улицата в този участък – с дължина 50 м..  
Обект на интервениция 17: Възстановяване на оттока на компрометирания водосток на общински път за с. Катраница.  – 1 брой      
Обект на интервениция 18: Подобряване на сигурността за осигуряване на нормална проводимост на критичните участъци на деретата 
и водостоците на територията на гр.Смолян. – почистени от наноси на 3 водостока, 2 дерета и 1 бряг на река с дължина 330м.       
Обект на интервениция 19: Разчистване на паднали земни и скални маси на общински път SML 2240 /III-866/ Смолян – Мугла – с 
дължина 20км.  
Обект на интервениция 19: Почистване на речен нанос складова база бивш ХВК – 50м3.   
Обект на интервениция 19: Почистване свлачище 100м3  - поделение   
Обект на интервениция 19: Водосток 1брой - поделение  
Обект на интервениция 19: Почистване свлачище 120м3 - ул. "Маестро Атанасов"  
Обект на интервениция 19:  Водосток 1брой на ул. "Маестро Атанасов"  
Обект на интервениция 19:  Почистване свлачище 60м3 и водостоци 60м3 - общински път с. Левочево  
Обект на интервениция 19: Почистване на речен нанос и кал, товарене на транспорт - промишлена зона Ширината, ул. "Четвърта" - 
140м3  
Обект на интервениция 19: Извозване на речен нанос и кал на депо - промишлена зона ширината, ул. "Четвърта" - 140м3  
Обект на интервениция 19: Разчистване и изкопни дейности - свлачище в кв. Лехчище и в с. Търън до автомивката – 1мсм  
Обект на интервениция 19: Разчистване и изкопни дейности  устой на мостовете в кв. Лехчище и в с. Търън – 1мсм   
Обект на интервениция 19: Възстановяване достъпа до регионално депо за ТБО гр. Смолян – почистване от скални маси – 7200 м2; 
  
Обект на интервениция 19: Възстановяване достъпа до регионално депо за ТБО гр. Смолян –  натоварване и извозване на 850м3;   
Обект на интервениция 19: Възстановяване достъпа до регионално депо за ТБО гр. Смолян –  почистване на 1бр. водосток   
Обект на интервениция 19: Почистване на свлачища на ул. Миньорска до Затворническо общежитие Герзовица – 16часа  
Обект на интервениция 19: Почистване на свлачища на пътя кв. Бостина - с. Писаница – 16часа  
Обект на интервениция 19: Почистване на свлачище в кв. Бостина  
Обект на интервениция 19:  Почистване водосток и кална маса ул. "Дунав" – 1бр. водосток, 1,5мсм  
Обект на интервениция 19:  Възстановителни работи за възстановяване на общинската инфраструктура – ХВК – почистване на речно 
корито 95м3   



Обект на интервениция 19:  Възстановителни работи за възстановяване на общинската инфраструктура – ХВК - направа на дига от 
чували с пясък /800бр.чували/   
Обект на интервениция 19:  Възстановителни работи за възстановяване на общинската инфраструктура, прекъснат път за с.Киселчово – 
направа на обратен насип за пътно легло 750м3.;   
Обект на интервениция 19: Възстановителни работи за възстановяване на общинската инфраструктура, прекъснат път за с.Киселчово –  
разчистване на свлачище 220м3.,   
Обект на интервениция 19:  Възстановителни работи за възстановяване на общинската инфраструктура, прекъснат път за с.Киселчово – 
прехвърляне на наноси от баластра на отвал – 1440м3  
Направа дига кв. Устово – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване и извозване наноси - дере "Беклийца и водосток "Спортна зала" – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване и извозване наноси - свлачище "Чилингирска" – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване на паднали земни и скални маси, извозване на наноси - път до депо "Теклен дол" – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване и извозване наноси - мост и кръстовище "Карлък"; блокове "Острица" 1и 2  – 1   мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване земни маси - свлачище при км. 7 +900 – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване земни маси - свлачище при км. 8 +700 и км 9 +200 – 1 мсм  
Обект на интервениция 19: Отпушване водосток, уширяване на пътя и почистване на канавки при км. 12 +800 – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Отпушване водосток, уширяване на пътя и почистване на канавки при км. 13 +200– 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване водосток при км 5 +300 и км 7 +900 – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Доставка на пресят речен пясък за изграждане на временни диги – 55м3   
Обект на интервениция 19:  Почистване на свлачище в кв. Ръжище – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Извозване изкопна маса от кв. Ръжище – 7 курса и от свлачище в м. Еленска – 6 курса  
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности - кв. "Устово" – превоз на земни маси и наноси – 3мсм       
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности "ХВК" – изкоп и почистване на речно корито – 1мсм,   
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности "ХВК" – отводняване с моторни помпи – 3 мсм,  
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности "ХВК" –  направа диги ръчно / пълнене с пясък и подреждане на чували/ - 100бр.  
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности Стадион кв. "Райково“ – изкоп и почистване на речно корито – 1мсм,   
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности Стадион кв. "Райково“ – направа диги ръчно / пълнене с пясък и подреждане на 
чували/ - 250бр.  
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности на път за с. Мугла – изкопаване и натоварване на паднала земна маса – 1мсм,   
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности на път за с. Мугла –  превоз на паднала земна маса – 1чсч,   
Обект на интервениция 19:  Аварийни дейности на път за с. Мугла –  направа диги ръчно / пълнене с пясък и подреждане на чували/ - 
100бр.  



Обект на интервениция 19:  Почистване на свлечени земни маси по пътя за с. Киселчово и с. Кремене и отпушване на канавки и 
водостоци – 2 мсм.  
Обект на интервениция 19:  Отпушване на водостоци и почистване на кални маси в с. Могилица – 1 мсм  
Обект на интервениция 19:  Почистване на кални маси на вътрешно-кметски улици в с. Смилян. Натоварване и разстилане на земно-
скален материал за възстановяване проходимостта на улиците – 2 мсм  
Обект на интервениция 19:  Извоз на кални маси и земно-скален материал в с. Смилян – 2 мсм  
"Обект на интервениция 19:  Разчистване и изкопни дейности на свлачище за кв. Ръжище 
- Натоварване, разтоварване и превоз – 60м3"  
"Обект на интервениция 19:  Разчистване и изкопни дейности на свлачище за кв. Ръжище 
- Доставка, полагане и уплатняване на ломен камък – 80м3."  
"Обект на интервениция 19:  Разчистване и изкопни дейности на свлачище за кв. Ръжище - Извозване на свлачище за кв.Ръжище – 
1мсм. "  
Обект на интервениция 19:  Отстраняване на свлачищна земна маса от асфалтовата настилка между с. Ряка - с. Катраница – 10ч..  
Обект на интервениция 19:  Извозване на свлачищна земна маса с. Ряка - с. Катраница на разстояние 2,5км. – 10ч  
Обект на интервениция 19:  Заравняване и насипване на изнесена пътна настилка, ремонт на изнесени участъци в района на с. Петково 
в посока махала Чиевци – 16ч.   
Обект на интервениция 19:  Извозване на земна маса при ремонт на изнесена пътна настилка - района на с. Петково в посока махала 
Чиевци на разстояние 3,8км. – 16ч  
Обект на интервениция 19:  Почистване на наноси Старата пожарна – Булгарплод – 2мсм  
Обект на интервениция 19:  Райково - моста над реката: работа с щипка – 10ч. и извозване на наноси – 72м3  
Обект на интервениция 19: Почистване на канавки и водостоци с багер – 4мсм  
Обект на интервениция 19: Изсичане на храсти и дървета – 221м2  
Обект на интервениция 19:  Почистване на речното корито от камъни, клони и дървета в участъка от Родопска тъкън до светофара – 
1мсм; Почистване на речни наноси и кал на общински път до склад за безалкохолни напитки до бирена фабрика– 2мсм  
Обект на интервениция 19:  почистване и извозване на речни наноси и кал в двора на обслужващата сграда на стадиона в кв. Райково - 
почиствана на речни наноси – 2мсм  
Обект на интервениция 19:  Услуга с багер челен товарач JCB в с. Стойките - почистване на паднала земна маса, кал и наноси на пътя– 
1мсм  
Обект на интервениция 19:  Услуга с багер челен товарач JCB в с. Гела - почистване на паднала земна маса, кал и наноси на пътя– 1м 
Обект на интервениция 19:  Работа с багер челен товарач JCB за демонтаж и възстановяване на запушен водосток на кв. Каптажа. – 
3,5мсм 
Дейностите са извършени през 2015г., но са отчетени към фонд „Солидарност“ и разплатени през 2016г.  
Общият одобрен и разплатен бюджет на проекта е:  554 966,76 лв.  



Община Смолян има дялово участие към обекти свързани с  бедствия, аварии и катастрофи. През изминалата година са почистени 124 
обекта със заповеди за НАВР. Извършено е почистване на реки и корита. 
 
Цел 6: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 

Мярка 6.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, подобряване на водоснабдяването и гарантиране качеството на 
водата 

Мярка 6.2. Изграждане и обновяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадни води 

Изграден е „Външен водопровод за с. Могилица, община Смолян, стойност на обекта: стойност 598 851 лв.  

През 2016г. е извършена реконструкция на канализационна мрежа (1070 м) по ул. Полк. Серафимов“ и ул. „Наталия   

Изградено е съоръжение за пречистване на инфилтратните води от депото за битови отпадъци – стойност 2 984 412 лв. Издаден е Акт 
15.   

Мярка 6.3. Ефективно управление на отпадъците 

Мярка 6.4. Дейности за премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им 

Извършено е проектиране и СМР и е въведена в експлоатация Сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци във връзка 
с реконструкция и модернизация на регионалното депо за ТБО Теклен дол в гр. Смолян – 3 744 000, като от тях 1 900 000 са кредит от 
ПУДООС.  
Осъществени са дейности за изготвяне  и изпълнение на  програми за опазване на околната среда; за намаляване на ФПЧ, за 
управление на отпадъци и за управление на утайки. Установени са над 84 бр. превишавания, с 12 пункта по-малко от стойността за 2015г., 
което затвърждава тенденцията за намаляване нивото на ФПЧ в последните три години. 
Цел 7: Енергийна ефективност 

Мярка 7.1. Въвеждане на енергоефективни системи 

Одобрен и реализиран проект за „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Смолян“ по Схема за 
насърчаване ползването на електромобили по Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ - бюджет на проекта: 44880 лв., от които 
20000 са безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ.  

Избрани изпълнители за реализиране на дейностите по проект „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност в ЦДГ  № 10 
„Детелина“ и в ОДЗ № 11 „Митко Палаузов“, гр. Смолян, съфинансиран от  НДЕФ и Община Смолян. Предстои сключване на 
договорът за финансиране с Национален доверителен еко-фонд и стартиране на дейностите по изпълнение на СМР. Бюджет на проекта 



350541 лв. от които 85% са безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ, съответно сумата на съ-финансирането в размер на 15% е 52 
581,20 лв. с ДДС.  

През 2016г. се изпълнява проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията 
на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, програма  BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство“ 2009-2014 – приключени са всички строителните дейности. Бюджет на проекта: 629 869.69 лв. с ДДС.  

Подаден и одобрен е и втори проект по програма  BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ с наименование „Прилагане 
на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на Община Смолян“ 
за поставяне на соларни инсталации. Бюджет на проекта: 172 000 лв. с ДДС. Детските градини, включени в проекта: „Синчец‘, 
‚Веселушко‘ и „Зорница“.  

Одобрено проектно предложение, включено в Инвестиционна програма на Община Смолян за изпълнение на ИПГВР на гр. Смолян за 
периода 2014-2020 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по приоритет  Образователна инфраструктура: „Обновяване и енергийна 
ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“. Сключен договор за финансирането - м.01.2017.  

Срок за изпълнение на проекта - 30 месеца. Бюджет на проекта: Общ бюджет  по проекта: 6 598 928,09 лв.  

Националната програма за енергийна ефективност: в процес на СМР са 28 бр. обекти – многофамилни жилищни сгради, от които 9 бр. са напълно 
завършени.  

Цел 8: Подобряване на достъпа и развитието на информационни и комуникационни технологии 

Мярка 8.1. Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура 

През 2016г. се запазва тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е 
отбелязан ръст от около 3.0 процентни пункта. Най-предпочитаното  устройство  за  достъп  до  интернет  в  домашни  условия  е 
мобилният  телефон. Наблюдава се и ръст на лицата, които  използват  глобалната  мрежа  за  взаимодействие  с органите  на  
държавната  администрация. През 2016 г.  не са обособени нови обществени места за достъп до интернет. Община Смолян поддържа изградените 
безжични мрежи за свободен достъп до интернет, които са на Стар център и на Мултифункционалните спортни площадки до Стар стадион. 

Приоритет 3: Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество 

Мярка 2. Партньорства и обмяна на опит   

През 2016г. Община Смолян изпълнява реализира няколко проекта в партньорство с други общини:  



- Проект „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие“, с акроним MUSTER. Проектът 
стартира през м. септември 2015г. и е с продължителност 24 месеца . Финансиран е по Програма "Европа за гражданите 2014-
2020, Направление 2 – „Демократична ангажираност и гражданско участие“, Мярка 2.2 – „Мрежи от градове“.  Проектът се 
изпълнява от седем партньори от шест страни -   Италия, Германия, Франция, България, Австрия, Румъния. Общият бюджет 
възлиза на 107 500,00 €, от който Община Смолян има бюджет в размер на 16 150,00 € за изпълнение на предвидените дейности.  
Основната цел на проекта е повишаване на демократичната ангажираност на гражданите, както и  създаване и укрепване на 
социално-икономическите отношения  между партниращите общини посредством провеждането на срещи във всяка една от тях. 
Повече информация за проекта и проведените срещи може да бъде намерена на официалния сайт на Община Смолян в секция 
„Проекти“: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1703  
 

- През м. Март 2016г. приключи първата (подготвителна) фаза по проект  „Комерсиализация на интелигенти градски 
квартали“ , с акроним CSCD, Програма “УРБАКТ III –с Водещ партньор по проекта Общинският съвет на Манчестър, 
Обединено кралство. Останалите партньори са: Общински съвет на Порто, Португалия;Община Смолян, България;Общински 
съвет на Дъблин, Ирландия;Община Айндховен, Холандия;Община Стокхолм, Швеция. През м. Май 2016г. стартира втората 
фаза (на изпълнение) с ново име на проекта SmartImpact. Партньорството се състои от горепосочените градове, както и от 
гр. Сучава, Румъния, Гуадалахара, Испания, Мишколц, Унгария, Загреб, Хърватска. Повече информация за проекта и 
проведените срещи може да бъде намерена на официалния сайт на Община Смолян в секция „Проекти“: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/75  
 
През 2016 г. продължава сътрудничеството на Община Смолян с побратимените градове.  
Община Смолян взе участие в няколко организирани спортни и културни мероприятия  с международно участие като: 

- Участие на детски фолклорен състав (17 ученици) от град Смолян, придружаван от петима ръководители и един представител 
на Община Смолян в община Пендик, Турция в периода 17-24.04.2016г. 

- Посещение на делегация от Община Смолян в Община Белци, Молдова по повод честване Празника на града в периода 20-
23.05.2016г. 

- Посещение на делегация от Община Смолян в Община Кишпещ по повод Откриване на Българска градина и чешма в центъра на 
Кишпещ в периода 26-28.05.2016г. 

- Посещение на делегация от Община Смолян в Община Зул (Германия) по покана на кмета на Зул в периода 03-07.08.2016г. 
- Посещение на делегации от побратимените градове Кишпещ (Унгария), Въру (Естония) и Ксанти (Гърция) по повод 

провеждането на Национален фолклорен събор „Рожен 2016“ в периода 15-17.07.2016г. 
- Провеждане на Младежки обмен между Община Смолян и Община Кишпещ в периода 24.06–03.07.2016г. на територията на 

Община Смолян – 20 унгарски ученици и 5 възпитатели; на територията на Община Кишпещ – 08-17.07.2016г. – 20 ученици от 
гр. Смолян и 5 възрастни (възпитатали и медицински персонал).  

- Участие на група ученици и представители на пожарната в международен младежки лагер в гр. Зул (Германия), организиран от 
Младежката пожарникарска бригада на Община Зул в периода 31.07-09.08.2016г.  



- Десет-дневен лагер за 40 украински деца и 4ма придружители в Смолян по повод обща хуманитарна инициатива между Община 
Смолян и Международна благотворителна фондация „Живот преди всичко” в периода 11-25.08.2016г 
 

Приоритет 4: Повишаване стандарта на живот и подобряване условията за личностно развитие 

Цел 1: Създаване на условия за съвременно, качествено, достъпно и приобщаващо образование  

Мярка 1.1. Подобряване на обучителната среда – постигане на ефективно управление на наличните ресурси в образованието 

Мярка 1.2. Подобряване образователното равнище на човешкия ресурс – Повишаване качеството на предлаганите образователни 
услуги 

 

През 2016г. в учебните заведения на територията на Община Смолян се изпълняват следните проекти: 

- ДГ "Радост“ - проект по "Програма обучение и заетост на продължително безработни лица  - Компонент 2"  

- ДГ "Славейче"  -  проект „Училищен плод“; проект PLAY, BE FREE! "Еразъм+ " Ключова дейност 2 ,"Сътрудничество за 
иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства само между училища" 

- СУ „Св. св.Кирил и Методий” едно от избраните 42 пилотни училища в страната за апробиране на Програмата за кариерно 
ориентиране на ниво училище в изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.00 „Система за кариерно ориентиране в училищното 
образование” . Проектът се изпълнява от МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“. От ноември 2016 година - проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“- фаза 1, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Проект „По-добро бъдеще чрез включващо обучение“.   

- ОУ АРДА - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“- фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“.  Проект за подпомагане и развитие на физическото възпитание, спорта и туризма сред учениците по реда на  
ПМС  № 129/11.07.2000 г.    

- ОУ "Стою Шишков"-с. Търън - Център за проектно базирано обучение към Фондация "Америка за България".  НП "Без 
свободен час в училище";  "Твоят час";  проект по "Еразъм+"; "Училищен плод"; "Училищно мляко" 

-  ОУ "Никола Й. Вапцаров", с. Широка лъка - проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за 
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / ТВОЯТ ЧАС  



- ОУ  “Св.Св.Кирил и Методий” с.Смилян – проект "Научи се да  караш ски"; проект  „Подпомагане на ФВС в училищата" по 
реда на ПМС 129 /11.07.2000 г.; проект "Училищен плод"; проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" ; проект  
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“; проект  
"Часът на Иви и Енчо" на EVN; проект „Опознай природата“ към НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927 година“ 

- ПГПЧЕ "Иван Вазов" - проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час); проект за предоставяне на средства за подпомагане на 
физическото възпитание и спорт за учениците по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г 

- ПГТТ "Христо Ботев" гр.Смолян - проект "По-успешен старт в кариерата чрез практика в сферата на уеб дизайна и Seo 
оптимизацията" по програма Еразъм +. 

 

По отношение на ремонтираните и адаптираните сгради на образователната инфраструктура през 2016г. са извършени 
освежителни и малки ремонтни дейности в 28  общински образователни институции през летните ваканционни месеци.  По 
информация от Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян, към момента за нуждите на образованието в община Смолян 
няма създадени виртуални библиотеки.  

През учебната 2015/2016 и 2016/2017 учебна година в 13 общински детски градини, 13 общински училища, в 2 общински центъра за 
подкрепа за личностно развитие и в 5 държавни професионални гимназии продължава да се прилага новата Национална електронна 
система за предучилищно и училищно образование на МОН. Системата се използва за съгласуване и утвърждаване на Списък-образец 
№1, №2 и №3 на детските градини, училищата и ЦПЛР, както и за периодично актуализиране на базата данни за посочените 
институции. 

През 2016 година за всички общински училища са разпределени по 25.00 лева на ученик, като допълващ стандарт над средствата по формула за 
делегиран бюджет,  за подобряване на материално-техническата база в учебните заведения. 

По проект  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в три сгради на територията на Община Смолян -II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, VI 
ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“ са извършени  ремонтни и строителни дейности по подмяна на горивната база и отоплителна 
инсталация за използване на биомаса /пелетно гориво/ и инсталиране на соларна система за битово гореща вода в сградата на ДГ „Родопчанче“-
Смолян. Извън посочения проект са подменени  резервна помпа и бойлер към парната инсталация в ДГ „Славейче“ – Смолян. 

Със съдействието на Община Смолян през 2016г. е осигурено участието на директори и учители от детските градини в 11 различни по 
форма квалификационни обучения, курсове, практикуми, семинари и конференции в гр. Смолян и в страната, свързани с 
предучилищното образование на подрастващите. Училищата са на делегиран бюджет и сами са организирали повишаването на 



квалификацията на педагогическите кадри. В системата на предучилищното и училищното образование извънучилищни занимания по 
интереси са осъществявани от Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/-ОДК-Смолян. През учебната 2015/2016 година в тях 
са обхванати над 430 деца и ученици в областите „Наука и технологии“, „Изкуства“, и „Спорт“. Обхванати са над 430 деца и ученици в 
три основни области на занимания по интереси. 

По формулата за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 година, на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“-Смолян, ОУ „Стою Шишков“-Смолян, ОУ „Юрий Гагарин“-Смолян, ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка и ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, са разпределени средства в размер на 0,4%, като допълнителен компонент за работа с деца от 
ромски произход /деца билингви/.   

Децата и учениците от ромски произход в общината се обучават и възпитават в съответствие с българското законодателство, без 
да се допуска дискриминация спрямо тях. В процеса на обучението им се прилагат методи и форми, които отчитат спецификата на 
етническата им група, насърчават културния обмен и споделянето на общи граждански ценности. 

През 2016г. Община Смолян кандидатства и подписа договор за финансиране на ПРОЕКТ:"ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ 
ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ" по 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 са 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: 
Установяване на нагласите сред целевата група и формулиране на причините за проблема и установяване на очакванията сред децата и 
техните родители към мерките за решаване на проблема. Създадени са клубове по интереси в рамките на училището, като учениците са 
включени в най-подходящия клуб и/или в допълнително обучение по български език. Организирането им в извънучебно време цели 
задържане на децатa по-дълго време в училище и засилване 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", Средно общообразователно училище "Св.св.Кирил и Методий", 
с. Смилян и Сдружение "Национално сдружение наука".  

Срок на изпълнение, 30 месеца считано от 20.07.2016.г 

Стойността на проекта е: 516 921,10лв. 

 За превенция на ранното отпадане от училище е осъществена координация между учебните заведения, Отдел „Закрила на детето“ към 
Дирекция „Социално подпомагане“ и Община Смолян.    

 

        

 

Цел 2: По-добра заетост и по-добри условия на пазара на труда 

Мярка 2.1. Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост 

През 2016 година са проведени обучения на наетите 81 лица  по програма Обучение и заетост на младите хора, чрез наставничество.  

Реализираната заетост при младежи, хора с увреждания и продължително безработни лица е както следва:  

Програми:  

- КЛИО- 2 лица  
- Заетост и обучение на хора с трайни увреждания (ЗОХТУ) – 5 лица, 
- Насърчителни мерки – 2 лица 
- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (ПОЗПБЛ)- 20 лица,  
- Регионална програма за заетост- 15 лица  
- Обучение и заетост на младите хора (ОЗМХ) - 81 лица  

Цел 3: Намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и повишаване на социалната съпричастност към хората в 
неравностойно положение 

Мярка 3.1. Разширяване  на възможностите за подобряване качеството на живот на хора от уязвими социални групи и разширяване 
обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги  



Мярка 3.2. Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги 

Мярка 3.4. Насърчаване активното включване на хора с увреждания и други уязвими групи на пазара на труда 

По проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ към Декември 2016г. работят общо 122 
лични/ социални асистенти и домашни помощници, които предоставят услуги в домашна среда на 142 хора с увреждания. 

Услугите подкрепящи деца и възрастни в домашна среда и в общността през 2016г. са предоставени от:  

- Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“;  
- Приемна грижа;  
- Общностен център;  
- Ресурсен център;  
- Център за обществена подкрепа;  
- Наблюдавано жилище;  
- ЦНСТ за деца/младежи без увреждане – 2 бр.;  
- ЦНСТ за деца/младежи с увреждания;  
- Обществена трапезария;  
- Домашен социален патронаж;  
- Услуги в домашна среда- личен асистент, социален асистент, домашен помощник. 

През 2015 г. ежедневното се осигуряваше храна по домовете на 27 възрастни самотни хора чрез Домашен социален патронаж от 
мобилен екип, който доставя храната по домовете, през 2016 г. продължава доставянето на храна на 18 потребителя като през някои от 
месеците броя потребителя намалява до 13. 

 От м. Октомври 2016 г. се изпълнява проект:„Осигуряване на топъл обяд в община Смолян” по „Oперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане“, процедура: "Осигуряване на топъл обяд - 2016" BG05FMOP001-3.002. В рамките на проекта 
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). Към Декември 2016г потребителите са 145, като към март 2016 са 165. 
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. Общият бюджет на проекта е 60  947.70лв. Продължителността на проектните дейности е 8 месеца, с начало 
01.10.2016г. като през 2017 проектът е продължен.  

  ПРИЕМНА ГРИЖА - Утвърдените и  действащите в рамките на проект „И аз имам семейство“ професионални приемни семейства 
преминаха от 01 януари 2016 година към проект „ПРИЕМИ МЕ 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на 
възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции. 



 След провеждане на конкурс и извършен подбор през месец Януари 2016 година по проекта са назначени трима социални работници – Екип 
по приемна грижа, които да предоставят социалната услуга на местно ниво. 

 Община Смолян стартира на 01.01.2016 г. проект „Приеми ме 2015“ с дневник за кандидати и утвърдени професионални приемни семейства  
в който бяха вписани 34 такива. Към 31.07.2016 година ППС са отново 34, като имаме едно заличено със заповед ППС и едно вписано. За периода 
имаме подадени две нови молби на семейства от общината за утвърждаването им като професионални родители. 

Услугата приемна грижа по проекта започна  с  тридесет и две деца настанени в двадесет и седем професионални приемни семейства, като се 
прилага и заместваща приемна грижа. В пет семейства са настанени по две деца, в двадесет и две семейства по 1 дете. Възрастта на децата, 
настенени в ППС в община Смолян са на възраст от 2 месеца до навършени 13 години.  

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ - ЕТАП II 

През месец септември бе подписан 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/.  

В тази връзка община Смолян, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно 
и информационно обслужване”, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ осъществи процедура за подбор на 
Областен екип по приемна грижа със следните работни места и обхват на дейността:  

Работно място: Смолян  

- обхват: общините Смолян и Чепеларе - брой социални работници при стартиране на областния модел: 2 /двама/ /на пълен работен 
ден/ и 1 /един/ началник екип /на пълен работен ден/; 

* Изнесено работно място: Девин  

- обхват: общините Борино, Девин и Доспат  

- брой социални работници при стартиране на областния модел: 1/едни/ /на пълен работен ден/; 

* Изнесено работно място: Рудозем  

- обхват: общините Баните, Златоград, Мадан и Рудозем  

- брой социални работници при стартиране на областния модел: 2 /двама/ /на пълен работен ден/.  



При подбора на социални работници в ОЕПГ за изнесеното работно място /ИРМ/ – Рудозем и Девин, преимущество имаха кандидатите 
с местоживеене в община Рудозем и община Девин. 

На територията на област Смолян към 31.12.2016 г. 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. 

В изпълнения на Дейност 3 от проекта на всички приемни семейства с настанени в тях деца, ще бъде осигурена професионална външна 
супервизия два пъти годишно, ОЕПГ чрез социалните работници с отговорност за конкретно приемно семейство от областта, ще 
осигурява и съдейства за предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства по отношение на планираните мерки за закрила 
на детето. 

Професионалните родители получават месечни възнаграждения. Работната заплата на приемен родител с едно дете е в размер на 150% 
от минималната работна заплата за страната. Семейство, което отглежда две деца получава заплата в размер на 160 % от МРЗ, а при три деца 
възнаграждението се определя на 170% от МРЗ за страната. Изплаща се и възнаграждение за издържка на децата, настанени в приемни семейства, 
като същото е в зависимост от възрастта на децата. 260 лева е издръжката на дете от 0 до 3 годин, 227.50 лева за дете от 3 до 14 години и също 260 
лева за дете на възраст от 14 до 18 години. Ако приемните родители отглеждат дете с увреждане е предвидена и добавка от 78 лева. 

Изготвена е процедура за подаване, разглеждане, реагиране и отговор на постъпили сигнали ижалби относно предоставяне на 
социалната услуга „Приемна грижа“. 

Проект „Приеми ме 2015“ етап II  ще затвърди предоставянето на услугата на областно ниво, като алтернативна форма за отглеждане 
на деца в риск в семейна среда. Спецификата на проекта изисква ангажиране на различни институции в организацията и управлението 
с прилагане на иновативен модел на взаимодействие, по отношение на планирането и предоставянето на социалната услуга „Приемна 
грижа” по децентрализиран начин, чрез ясно разпределение на отговорностите между АСП и общините ¬ партньори, с активното 
участие на неправителствени организации на всички етапи по изпълнение на проектните дейности. 

Изпълнението на поетите ангажименти от Община Смолян,  в качеството и на партньор на АСП ще допринесе за постигане на 
основната цел на Националната стратегия за детето 2008-¬2018 г. -¬ осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и 
подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. 

ОБУЧЕНИЯ:  

През 2016 г. са проведени 53 обучения, супервизии, обмяна на опит и добри практики на около 80 лица работещи в сферата на 
социалните дейности. Обученията са свързани с повишаване на квалификацията на лицата. 



Темите на обученията са: „Промени в закона за социалното подпомагане“, „Промени в осигурителното законодателство“, „Измерване 
качеството на социалните услуги, психотерапия в социалната работа“, Обмяна на опит. Добри практики в социалните грижи за деца и 
възрастни хора с увреждания“, Съвременни тенденции и европейски практики в управлението на социалните услуги“, „ Ранно 
откриване на тревожност и депресия в първичната помощ“, „Методически насоки по водене на задължителната документация в СИ и 
социални услуги в общността“, „Домашно насилие като социален проблем“, „Социална работа със семейства, основана на системен 
подход“, „Правосъдие приятел на детето“ и др.  

ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР:  

Предоставя услуги по Проект:„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, 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. 

Услуги, които предоставя центъра: Дейност 2.  Информиране и публичност  

"Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"  

"Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа"  

"Допълнителна подготовка за равен старт в училище" 

"Здравна консултация за деца" 

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: г-жа Ваня Дунчева.  

 

Цел 5: Подобрени условия за развитие на културата, спорта и младежките дейности 

Мярка 5.1. Съхраняване на културната идентичност 

Мярка 5.2. Опазване, пълноценно представяне и трайно насищане със съвременни функции на културното наследство 

Мярка 5.3. Развитие на спорта  



Мярка 5.4. Развитие на младежките дейности 

 

През 2016 година бяха субсидирани 4 културни институции – РИМ „Стою Шишков“, Регионална библиотека „Н. Вранчев“, 
Художествена галерия и РДТ „Н. Хайтов“, и 28 читалища.  

При реализиране на културния календар на Община Смолян за 2016 година бяха реализирани общо 226 културни събития и прояви. 

Най-мащабната от тях (не само за общината, но и за страната) беше Съборът на народното творчество и животновъдство Рожен – 2016.  

Както бе споменато по-горе, през 2016г. младежи от Община Смолян взеха участие в три международни инициативи: 

- XI Международен детски фолклорен фестивал в град Пендик, Турция в периода в периода 17-24.04.2016г. 

- Международен младежки лагер на езерото Балатон, Унгария в периода 08-17.07.2016г. 

- Международен младежки лагер в гр. Зул (Германия), организиран от Младежката пожарникарска бригада на Община Зул в периода 
31.07-09.08.2016г 

През 2016г. Превантивно - информационния център проведе 14 кампании и обучения и отбелязва Световните дни за превенция на 
тютюнопушенето и употребата на наркотици. В проявите взеха участие 800 ученика от Община Смолян. 

 

Провеждане на младежки кампании за облагородяване на градската среда на селищата в община Смолян:  
Проведена бе младежка кампания „МИСИЯ СМОЛЯН-2016” от месец юли до месец август с  участието на над 170 младежи. Младите 
хора участваха активно в облагородяването, почистването и разкрасяването на град Смолян и селищата в общината. 

Популяризиране на местното самоуправление – Ден на отворените врати на Общинска администрация - Смолян. 
Във връзка с популяризиране на дейността на Общинска администрация – Смолян на 17 ноември 2016 г. Община Смолян бе домакин 
на инициативата „Мениджър за един ден”.  Ученици от Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски”, СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” и ученици от ПГИ „Карл Маркс” имаха възможност да съпреживеят един реален работен ден от управлението на 
общинска администрация. На този ден младите хора заеха ключови постове на кмет, заместник кметове, секретар, директори на 
дирекции и др. и ръководиха Община Смолян. В проявата взеха участие 11 ученика.  

Младежки фонд - Десет проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности, получиха финансиране от 
Община Смолян чрез фонда за финансиране на младежки инициативи и съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от 
бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките 



дейности, приета от Общински съвет – Смолян с Решение № 533 от 21.11.2013 г.- подробно са описани в отчет на реализираните 
дейности от ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 г.  

 
СПОРТ: Община Смолян създаде добри условия за спортуване и осмисляне на свободното време на младежите. 

  След дълги години неизползваемост през есента на 2016г. отвори врати Плувния басейн в гр. Смолян, напълно обновен с пет 
плувни коридора с дължина 25м. с което Община Смолян вече има задоволителен набор от спортни съоръжения наред със 
многофункционална спортна площадка, два стадиона, спортна зала.  
Проведени бяха редица спортни прояви, като Ученически игри в спортовете – футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, тенис на маса, 
шах-мат, лека атлетика. Със спортни инициативи бяха отбелязани дните на предизвикателството и на интензивното ходене, проведен 
бе лекоатлетически крос и маратон, посветен на празника на Община Смолян – 21 октомври, и др. 

При осъществяването на младежката политика, Община Смолян работи активно и подпомага финансово и логистично дейността 
на учебните заведения, културни институции, спортни клубове и неправителствени организации на територията на общината, 
работещи в сферата на младежките дейности:  
  Финансирани бяха отборите на учебните заведения, класирани за участие в областните, зонални и национални кръгове на 
Ученически игри 2015/2016 година в гр. Златоград, гр. Пловдив, гр. Пазарджик и гр. Русе, както и тимът на ОУ „Проф. д-р Асен 
Златаров“ в участието му в Национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ в гр. Елин 
Пелин.  
 Спортните клубове получават подкрепа в лицето на Община Смолян, чрез осигуреното безплатно ползване на спортните 
съоръжения и финансиране участието на състезателите им в национални спортни форуми. 
  Отбелязването на юбилеи и тематични тържества на учебните заведения, неправителствени организации и неформални групи в 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ бе факт, благодарение съдействието на Община Смолян, както и редица 
благотворителни концерти и инициативи на учебни заведения и неформални групи в подкрепа на пострадали от бедствия семейства, 
болни деца и младежи. 
  Финансово бе подпомогнато участието на СНЦ „The One” в Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть 
всегда будет солнце“, който се проведе в гр. Казанлък. 
  Община Смолян участва в създаването на редица творчески продукти и куклени постановки на детска куклена трупа. 
 
 

Цел 6: Осигуряване на обществен ред и сигурност 

Мярка 6.1: Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на сигурността 

С цел осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите са изградени системи за видеонаблюдение в детските градини на 
територията на община Смолян, на новоизградените мултифункционални спортни площадки и на местата за обществено ползване. 



Осъществен е контрол върху безпризорните кучета и отглеждането на домашни любимци, селскостопански и диви животни и птици на 
територията на населените места в Община Смолян.  

Мярка 6.2: Утвърждаване на принципите на доброто управление и противодействието на корупцията 

Община Смолян прилага системен подход, поставяйки за свой приоритет въвеждане на устойчиви стандарти за добро управление в 
интерес на гражданите и бизнеса в Община Смолян. Като мерките са насочени към проучване удовлетвореността на гражданите от 
предоставяното административно обслужване чрез провеждане на анкети в специализираните приемни и на сайта на общината и 
предприемане на необходимите мерки въз основа на извършения анализ.  

Поддържа и усъвършенства внедрената  Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и  ISO 27001:2013.  

Използва утвърдени и внедрява нови подходящи механизми и форми за прозрачност в работата на администрацията чрез публични 
обсъждания на проекти на годишния бюджет на общината, стратегии, планове, програми и др. актове на Кмета на общината и 
Общинския съвет със значим обществен ефект. Прилагат се  комплекс от антикорупционни мерки по провеждането на процедурите за 
възлагане на обществените поръчки. Община Смолян администрира постъпилите жалби и сигнали за корупция чрез поставената за 
целта кутия във фоайето на общината и регистрирането им в специалния входящ Регистър на образуваните преписки по постъпили 
сигнали и жалби за корупция в Общинска администрация – Смолян, след което комисията ги анализира и предприема съответните 
мерки.  

Мярка 6.3: Превенция и ограничаване на наркоманията и негативните обществени прояви 

През 2016 година са проведени 5 кампании за борба с наркоманията и противообществените прояви както следва: 

- Безплатно представяне на спектакъла „Спасителят“  за учениците от 8-11 клас от смолянските училища  по повод 26 юни Световен 
ден за борба срещу злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици; 

- Дискусионен форум – проведен в Народното събрание на Република България с представители от Международната асоциация  за 
борба с наркоманията и наркобизнеса и представители на ОбСНВ и ПИЦ; 

- Международен ден без тютюнопушене – съвместно с доброволците на БМЧК –Смолян бяха изработени постери със превантивни 
материали против тютюнопушенето предоставени от ПИЦ. Постерите бяха поставени в училищата и младите доброволци разясняваха 
вредата от тютюнопушенето; 



- Обучение на тема: „Ефективни мерки за превенция на зависимостите от наркотични вещества сред подрастващите в училище“. То се 
проведе във всички профилирани и средни училища в Смолян. Обучението бе насочено към учениците от 8-11 клас и включваше 
информационен панел, в който тийнейджърите се запознаха с опасностите свързани с употребата на наркотици; 

- Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН – изработени и разпространени червени панделки символ на 
съпричастност. 

Мярка 6.4: Осигуряване безопасност на движението в община Смолян 

Общината предприема мерки за поддържане на уличната маркировка и сигнализация в добро състояние, поддрържане на спирките на 
обществения транспорт.  

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за по-качествено и компетентно управление с участие на гражданите 

Цел 1: Повишаване капацитета на местната администрация за справяне с предизвикателствата пред развитието на общината 

Мярка 1.1. Повишаване административния капацитет на администрацията 

 
През 2016 година не са предприемани  действия, относно въвеждане на нови електронни услуги. Постъпилите заявления за електронни 
услуги, с които е осигурен достъп до е-община от сайта на Община Смолян са 26 броя. 
В Общинска администрация  - Смолян има изграден „Център за информация и услуги за граждани“, където се осъществява 
административното обслужване. Центъра е с гъвкаво работно време, където потребителите на административни услуги получават 
информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от администрацията на Община Смолян. 
 

Мярка 1.2. Укрепване капацитета и подобряване координацията за управление на средства от Структурните фондове на ЕС 

През 2016г. екипът на Областен информационен център – Смолян е провел 27 събития с общо 372 участника, от които: 

- 20 броя информационни срещи в областта  с общо 272 участници; 
- 1 брой обща за мрежата от ОИЦ инициатива, с общо 51 участници; 
- 1 брой семинар на тема „Прилагането на правилата на ЕС в областта на държавните помощи – роли, отговорности и рискове“ с общо 18 
участника; 
- 1 брой информационна среща посветена на предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на предстоящото Председателство 
на Съвета на ЕС през 2018 г. с общо 10 участника; 
- 1 брой среща с медии с общо 5 участника; 
- 2 броя тематични срещи  на тема „Енергийна ефективност за МСП“ и „Представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
С общо 16 участника 
- 1 брой изнесена приемна 



На 17.06.2016 г. бе сключен Договор №ПНО-ОП-16.06-5 с "Нова прес" ООД с предмет "Дизайн, изработка и печат на рекламни материали по 
проект "Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много". Изработени са рекламни материали  
Отпечатан е един  информационен бюлетин. Изработени са рекламни материали на ОИЦ (тефтери, химикали, папки, чаши). 

 
Цел 2: Разширяване на партньорствата и развитие на сътрудничество за местно развитие 

През 2016 г. са проведени обществени обсъждания, свързани с реализиране на общинските политики, както следва: 

- планиране и отчитане на общинския бюджет; 

- обсъждания във връзка с разпоредбите на ЗУТ; 

- подготовка и изпълнение на проекти на общината; 

- изменения на наредби, планове,  правилници и др. нормативни документи; 

- Учредителна среща на Местната Урбакт Група, която е сформирана в рамките на проект SmartImpact и има за цел да подпомогне 
изготвянето и изпълнението на Интегриран план за действие за интелигентно развитие на Община Смолян, който от своя страна 
подробно ще  описва действията, необходими за посрещане на интелигентните предизвикателства на града. 

- Проведени са и ежегодните срещи на консултативния съвет по туризъм за приемане на отчета за изпълнение на програмата за 
развитие на туризма за предходната година и за приемане на новата програма. Също така се провеждат и регулярни срещи на 
консултативен съвет за младежта. 

- През 2016г. стартираха конкретни действия за учредяване на Организацията за управление на Туристически район „Родопи“, като 
община Смолян бе в учредителния комитет. Учредителното събрание се състоя на 30.03.2017г.  

3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 
общинския план за развитие. 

Механизмите, които са използвани в процеса на събиране на информация са: 

1) Писмени запитвания 
След запитване до ТСБ – Смолян с искане на изходни данни за проследяване изпълнението на Общинския план за развитие 
на Община Смолян (писмо с изх. № ДЛ009758 от 09.12.2016г.) по съответните индикатори за 2016 г, е уточнено, че данните 
за 2016 година ще бъдат окончателно обработени в края на 2017 година.   

- Изпратено писмо изх. № ДЛ009756 от 09.12.2016г.  до директорите на дирекции „СИОС“, „УТОС“, „ОДЗ“, „АИО и 
ОМП“ в общинска администрация относно искане на справка за изпълнените дейности през 2016 г., заложени в ОПР 2014-
2020 и касаещи дейността на съответната дирекция. 

2) Набиране на информация от интернет страниците на организации, институции и др. 

Информация относно степента на изпълнение на приоритетите и специфичните цели, както и показателите за общото въздействие на 
ОПР е набирана и от интернет страниците на: 



- Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg/ 

- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - 
http://umispublic.government.bg/  

- Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/  

- Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/bg/  

3) Използване на други източници: 

- Направено е запитване до ОИЦ – Смолян за извършените дейности през 2016 г. на ниво община.  
- Направено е запитване до Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян за извършените дейности през 2016г. на ниво община. 

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и мерките за преодоляването им 

•  При изпълнението на плана се изпълняват или са изпълнени проекти и дейности, които могат да бъдат отнесени едновременно 
за реализирането на повече от една мярка от плана. В процеса на отчитане това води до припокриване на дейности и средства. 

•  За част от индикаторите липсва статистическа информация или такава от други достоверни източници (официални анализи, 
изследвания, проучвания и т.н.), поради което не могат да бъдат отчетени. 

Мерки за осигуряване на информация и публичност 

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството на сайта на Община Смолян - 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1436 . 

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, обществеността получава и от публикациите в 
местните електронни и печатни издания от организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 
проекти на Община Смолян. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на реализация на проектите. Информация 
се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на 
предвидените в Общинския план приоритети, което е задължително условие и на самите Оперативни програми. 

Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със секторните политики, планове и програми на територията на 
Общината 

Действащият Общински план за развитие на Община Смолян 2014-2020 е разработен през 2014 г. в съответствие с изискванията на 
Закона за регионално развитие и е приет от Общински съвет – Смолян с Решение № 770 от 18.09.2014 г., Протокол №40. 

Мерки за прилагане на принципа на партньорство 

Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране на Европейския съюз. Основното изискване при 
изпълнение на този принцип е активното участие на гражданското общество в процеса на разработване, подбор, управление и 
мониторинг на проектите и стратегическите документи за развитие. Този принцип предполага прилагането на различни подходи за 
диалог и консултации на общинско и национално равнище, които да осигурят съвместното участие на местните и регионални власти, 



бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените организации и други заинтересовани страни. Ефективното 
планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на 
гражданите и заинтересованите страни в различните етапи. Законът за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане 
определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР. В 
тази връзка със Заповед № 0314 от 30.03.2016 г. е определен състава на екипа извършващ наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година, както и Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Смолян като част от ОПР 2014-2020. Съставът не екипа включва Заместник Кмет на Община Смолян, двама общински 
експерти, петима общински съветници, трима представители на НПО, трима представители на бизнес или браншови организации, един 
предствител на Агенцията по заетостта и един предствител на Агенцията за социално подпомагане.  

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението и изпълнението  

В ОПР за 2014-2020 година е създадена система от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, която 
позволява отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината въз основа на обективна 
информация и данни. 

Заключението, което може да се направи след преглед на настоящия отчет е, че дейностите на общинската администрация 
кореспондират с Общинския план за развитие на община Смолян 2014 – 2020 и следват заложените стратегически намерения общината 
да се превърне в привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, посредством инвестиране в инфраструктурата, човешките ресурси 
и туризма, с помощта на финансовите инструменти на ЕС, държавните и общински средства. За съжаление община Смолян разполага с 
ограничени средства, с които самостоятелно да инвестира за постигането на икономически растеж и развитие на туризма в района. 
Следва да се търсят възможности за увеличаване на собствените приходи и по-добър бюджетен баланс.  

От една страна община Смолян разполага с уникални природни забележителности, богато материално и съхранено от стотици години 
нематериално културно наследство, които могат да бъдат повод за гордост, но и в които е необходимо да се инвестира за запазването, 
съхранението и популяризирането им. 

От друга страна безработицата, ниските трудови възнаграждения, миграцията на населението и благоденствието на населението като 
цяло са фактори, на които задължително следва да се обърне внимание, в противен случай застаряването и обезлюдяването на района 
няма да бъдат само тенденции, а реалност. 

Общината, като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление носи отговорност 
за устойчивото и балансирано развитие на района, в партньорство с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор.  

Този темп е необходимо да бъде запазен и дори ускорен като се обърне и специално внимание на оптимизиране работата и търсене на 
нови възможности с оглед световните тенденции за интегриране на иновативни технологии и умни решения в местното управление.  


