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ВЪВЕДЕНИЕ  

Община Смолян е динамично развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и 
конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното 
развитие стои и предизвикателството успешно да се интегрира в процеса на европейска 
интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони. 
Планът за развитие на Община Смолян определя стратегическите цели и приоритети на 
общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на 
общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите 
на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ 
инструмент за развитие на общината.  

Основните задачи на плана за управление на Община Смолян са:   

Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие.  Да очертае изпълнима стратегия 
за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и 
проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана.  Да послужи за 
мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на 
мотивираните цели.  Да създаде работещ ефективен „контакт” с очакваните структурни 
фондове на ЕС и привличането им в територията на общината. Финансирането на местни 
проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част 
от планов документ, по който има обществено съгласие.  Да стимулира възникването на нова 
ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на 
обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.  Да интегрира всички заинтересовани 
страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири 
демократизацията на управлението и чрез разширяване на социалната основа на 
стратегическото планиране. 

Анализът на реализацията показва „успеваемост” в секторите, осигурени с 
профилирана/опитна администрация и обратно – засега все още слаба реализация на мерки и 
проектни идеи в направления, изискващи проектни апликации по донорски фондове и 
партньорства с частния бизнес, важна необходимост, на която общината следва да реагира и 
да изгради капацитет. Това е проблем, който е характерен за всички общини в страната. В 
това отношение в общината вече има предприети действия за изграждане на капацитет, който 
следва да бъде доразвит. 

В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и 
компетенции на партньорите. Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни 
ресурси и все още силен секторен/ведомствен подход в планирането и управлението. Това 
води до слаба координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените приоритети.  
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ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА  

Общината може и трябва да се намесва активно в окрупняването, подреждането и 
стимулирането на инвестиционните инициативи. За общината това би означавало да заиграе 
ролята на „предприемач в обществена полза”. Освен утвърдения си статут на общински и 
областен център, град Смолян  е един от най-изявените опорни центрове в националната 
селищна мрежа. Със своите стопански, транспортно-комуникационни, административни, 
научни, социални и културно-просветни функции, Смолян е ключов фактор не само в 
развитието на общината, но и върху развитието на областта. Регионалният мащаб на 
общинския потенциал за развитие е признат в националното стратегическо планиране. 
Община Смолян ще бъде определена като един от районите за растеж в страната. Освен 
„център” и „двигател” на регионалното развитие, Смолян  е призван да бъде и „балансьор”, 
преразпределящ ресурси и смекчаващ диспропорциите както в своята общинска територия, 
така и в тази на областта. За целта е необходимо общината да доразвие функциите на 
публично-частно партньорство и междуобщинско партньорство. Обобщени, връзките със 
съседните общини се изразяват в:  икономически  обмен на суровини, материали;  
транспортно-комуникационни – потоци от стоки и хора; социален сервиз – обекти с над-
общински мащаб – образование, наука, култура, здравеопазване, спорт;  административно 
обслужване – областна администрация, съд, прокуратура, деконцентрирани служби;  
ежедневни трудови пътувания – по повод заетост в „центъра”. Подобряване на техническата 
инфраструктура;  подобряване на транспортното между-общинско обслужване;  обмен на 
иновационни практики в сферата на общински услуги, маркетинг, „общинско 
предприемачество”;  съвместни стопански/бизнес проекти;  съвместни/регионални 
туристически продукти (вкл. културно-историческо наследство);  съвместни екологични 
проекти. 
                 Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 
самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху арендована земя, 
реализирано от външни стопански субекти, както и това в дребни стопанства за лична 
консумация. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща 
жизнена кариера на млади хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени 
изключително в гр. Смолян. Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален 
образ на категорията селища и възрастовият профил на населението им. Центърът 
компенсира с пълен набор от добре развити услуги на селищно, общинско и областно ниво. 
По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики - всички са 
електрифицирани и водоснабдени. Обобщената оценка за град Смолян по този показател би 
била мозайка от висок стандарт на благоустроеност (преобладаващ) и амортизирани зони.  

ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО  

Праисторическо, тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно 
присъствие са напластявали култура и ценности.  Културно историческото наследство е 
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„инфраструктурата на приемствеността”. Ресурсите на държавата и общината са 
несъизмеримо по-малки от потребностите на многократно декларираното желание за 
„опазване и съхранение”. Желанието за допир на съвременниците до тези ценности и 
пренесени във времето ценности за идни поколения, би могло да се осъществи само ако тези 
ценности бъдат подходящо експонирани. За съжаление, работите по проучване, консервация 
и експониране все още не са продължени с формиране на туристически продукти, реклама и 
продажби. 

Равнища на образование  

Структурата на населението по образование се развива в благоприятна посока – наблюдава се 
абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, полувисше и средно образование. 
Преобладаващата част от лицата с високо образователно равнище са в гр. Смолян. В селата 
доминира делът на населението с основно и начално образование. Паралелно с повишеното 
образователно равнище, неграмотните лица се увеличават. Тенденциите в развитието на 
структурите на населението на общината по образование са близки до тези за страната. 
Намаляващите контингенти ученици пренасят във времето проблема „училища в криза” – в 
тази връзка е необходимо оптимизиране на сградния фонд в града, а също така е нужна и 
готовност за ново преструктуриране на селската образователна мрежа;  Неосъвременени 
програми в общообразователните училища – недостатъчно застъпено обучение в съвременни 
информационни технологии и езикова подготовка;  Отсъствие на програми за стимулиране на 
талантливи деца (възможно е с настоятелства и спонсориране);  Нерешени проблеми с 
интеграцията на ромските деца – необходимост от разширяване и укрепване на действащата 
общинска програма;  Несъответствие в специализациите на професионалните училища и 
търсенето в пазара на труда – необходими са детайлни проучвания и предложения, 
адресирани към МОН. 

Моментното състояние в образованието се изразява в следните точки:  

1. Осигурени условия за обучение, възпитание и труд на децата, учениците и персонала в 
учебните заведения.  
2. Съхранена градинска и училищна мрежа, която включва 13 детски градини, 13 училища и 2 
обслужващи звена.  
3. Санирани детски градини – 4, частични мерки – 3, несанирани градини – 6 (3 от тях 
включени в проекти за саниране, които са в процес на изпълнение). Санирани училища – 5, 
частични мерки – 4, несанирани – 4.  
4. Осигурени условия за задължителна предучилищна подготовка на децата и 
задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст.  
5. Подобрена комуникация и координация между община Смолян, детските градини, 
училищата и обслужващите звена. 
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6. Предприети мерки спрямо децата и учениците в риск от отпадане или отпаднали от 
образователната система, в резултат на което областта ни като цяло е с най-малък процент 
отпаднали от обучение деца в страната.  
7. Стимулирани 4 училища, в които се обучават голям брой деца от етническите малцинства, 
чрез системата на делегираните бюджети.  
8. Запазен статутът на основните училища в селата Широка лъка, Момчиловци, Търън, 
Смилян и Арда като защитени. Запазен статутът на основните училища в селата 
Момчиловци, Търън, Смилян и Арда като средищни.  
9. Стимулирани чрез общински стипендии деца с изявени дарби.  
10. Детските градини в град Смолян оборудвани със сигнално-охранителна техника.  
11. Възстановен Тристранният съвет за сътрудничество в средното образование към община 
Смолян. 

Инфраструктура на здравеопазването и социалните дейности 

Здравеопазването в общината е осигурено от добре развита мрежа на доболнична и болнична 
помощ. Проблемът при болничната помощ е недостигът на средства, незадоволителното 
състояние на сградния фонд и невъзможността да се отделят целеви средства за ремонти. 
Проблем е навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените села и тези без 
лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги е проблем и за голяма група 
лица без здравно осигуряване. Общината не разполага с преки нормативни и финансови 
инструменти за решаване на тези проблеми, но би трябвало да потърси свои решения.  

Моментно състояние в сферата на здравеопазването и социалните дейности се изразява 
в следните точки:  

1. На територията на общината са разположени две лечебни заведения за болнична помощ – 
областната болница МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и Център за психично здраве в                   
кв. Устово.  
2. Доболнична помощ – Център за спешна медицинска помощ, звено „Неотложна помощ“ 
към МБАЛ – Смолян, „Диагностично- консултативен център“ ЕООД към МБАЛ – Смолян, 
„Медицински център - Смолян“ ООД, няколко медико-диагностични лаборатории, 
индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска или дентална 
помощ.  
3. Функционират Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – село Фатово, Дом за 
възрастни мъже с психични разстройства – село Петково, Дом за възрастни жени с психични 
разстройства – село Ровино.  
4. Покрит целият спектър от социални услуги, предоставяни на деца - Център за настаняване 
от семеен тип за деца от 3 до 7 г.; Център за настаняване от семеен тип за деца до 12 г.; 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 13 до 18 г. ; Център за настаняване 
от семеен тип за деца и младежи с увреждания; Дневен център за деца и възрастни с 
увреждания „Звънче“; Наблюдавано жилище; Приемна грижа; Личен асистент; Социален 
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асистент; Общностен център за деца и семейства; Дом за деца, лишени от родителска грижа. 
Общо социалните услуги, които поддържа община Смолян към момента са 16 на брой за деца 
и възрастни – с или без увреждания.  
5. Ежегодно извършвани проверки от Агенцията за социално подпомагане и Хелзингски 
комитет отчитат добра организация на социалните услуги, предоставяни в общността. Те са 
оценени с 4,50 при максимална оценка 5.00.  
6. Разкрити 20 здравни кабинета в детски градини и училища с персонал от 40 медицински 
специалисти.  
7. Утвърдени стипендии в размер на 6 200 лв. за 4-ма лекари - специализанти с цел 
стимулиране на младите специалисти да се върнат на работа в Смолян.  
8. Създаден общински фонд „Ин витро“, от който се възползваха няколко млади двойки от 
Смолян. 
9.  Ежегодна финансова подкрепа за атлетите от „Спешъл Олимпикс“.  
10. Детска кухня за около 220 деца на възраст от 6-месечна до 3-годишна възраст.  
11. Субсидирана по утвърдена методика дейност на 15 пенсионерски клуба.  
12. Настанени 11 семейства в резервни жилища, 34 семейства - в жилища от фонд „За 
граждани с установени нужди“, 124 жилища - отдадени под наем на социално слаби граждани 
с едногодишни договори.  
13. Подпомогнати 198 човека с увреждания и самотно живеещи възрастни хора над 65 години 
чрез участие в проектите „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ и 
„Помощ в дома“. Наети на работа 85 асистенти.  
14. Настанени за отглеждане 32 деца в приемни семейства. 15. На 50 лица се доставя храна по 
домовете чрез услугата „Домашен социален патронаж“ целогодишно със специализиран 
транспорт. 

Спорт и младежки дейности в гр. Смолян 

Моментно състояние в сферата на спорта и младежките дейности се изразява в следните 
точки:  

1. Подкрепа за спортните клубове чрез безвъзмездно предоставяне на спортната база.  
2. Създадена методика за финансово подпомагане на спортните клубове. 
3. Ремонтирана изцяло спортна база.  
4. Организирани множество общински, областни и национални спортни състезания по 
футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах-мат, лека атлетика.  
5. Подкрепа за НПО в сферата на младежките дейности.  
6. Финансирани 10 проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности 
чрез фонда за финансиране на младежки инициативи.  
7. Създаден Общински ученически съвет - неформално, доброволно обединение на младежи в 
ученическа възраст, което координира усилията на младежите за осъществяване на 
взаимодействие между тях и местната власт, за ефективно решаване на проблеми на 
ученическата и младежка общност.  
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8. Функциониращ Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 

Инфраструктура на културата  

Читалищата в града развиват културна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства 
и езикова подготовка. Средища на културния живот в селата са читалищата, но само малка 
част от тях развиват активна дейност. Ето защо е необходимо професионалните културни 
институти, съобразно спецификата на профилирането си, да разработят свои програми за 
работа точно в тези по – малки селища от Общината и региона. При слаба активност от 
страна на читалищата по места, този дефицит може да бъде компенсиран с подходящи 
културни продукти на професионалните колективи и институти. За успешното 
популяризиране на културния туризъм е удачно да бъдат положени усилия за осъществяване 
на цялостни проекти в едно – две селища на Общината, които да послужат с положителните 
си практики като демонстрационни модели за всички населени места в региона, имащи 
желание за развитие на такъв тип дейност. Освен за посочените обекти, липсата на 
достатъчно средства е основна пречка и за нормалното функциониране на повече от 
културните институти в града и за разширяване на дейността им. 

Моментно състояние в сферата на културата: 

1. Възстановена дейността на РДТ „Николай Хайтов“. Общината предоставя материалната 
база и пълна логистична подкрепа.  
2. Възстановен Роженски събор след 9-годишно прекъсване.  
3. Подкрепа за ФА „Родопа“ и духов оркестър.  
4. Действащо кино „Арена“ в Смолян.  
5. Ежегодна подкрепа на гайдарското надсвирване в с. Гела, както и на традиционните 
празници на всички села.  
6. Партньорство за организацията и провеждането на международни театрални фестивали, 
културни обмени, фотопленери и др.  
7. Подкрепа за Лятна театрална академия за деца в риск в с. Широка лъка.  
8. Партньорство с културните институции в Смолян при реализиране на техните проекти и 
реализиране на културния им потенциал.  
9. Осигурена държавна субсидия на всичките 29 читалища и Регионален експертно- 
консултативен и информационен център (РЕКИЦ) - Смолян. 

Градоустройство 

Моментно състояние:  

1. Обявена процедура за изработване на Общ устройствен план на община Смолян. 
Подаването на оферти е приключило. Предстои избор на изпълнител на поръчката с 
прогнозна стойност 223 000 лв. Планът трябва да даде визия за градоустройство в общината 
за следващите поне 20 години. 



7 

 

2. Изпълнена техническата подготовка за втория воден цикъл на гр. Смолян с разходи на 
стойност над 1.5 млн. лева. Инвестицията по проекта ще се увеличи от 41 на 50 млн. лева.  
3. Одобрена сумата от 21 млн. лева за реализация на заложени в ИПГВР проекти за гр. 
Смолян до 2020 г. Градът е разделен на три зони – публична, икономическа и социална.  
4. Реализиран проект „Зелена и достъпна градска среда“ на стойност около 5 млн. лева. 
Рехабилитирани близо 4 км. улици в областния град и облагородени почти 35 000 квадратни 
метра площи.  
5. Одобрени и реализирани два проекта на община Смолян по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Първият е за ремонт на общински 
пътища и рехабилитация на места за обществено ползване в Момчиловци, Смилян, 
Могилица, Виево, Левочево, Славейно, Влахово, Търън, Петково и Кутела“ на стойност 1 841 
786 лева. Вторият е „Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в централна градска част, 
гр. Смолян с обекти: Доизграждане на стадион „Смолян“ и Инженеринг за реконструкция и 
рехабилитация на подобекти: Спортна зала, закрит плувен басейн и открита 
многофункционална спортна площадка“ - на обща стойност 5 000 000 лева.  
6. Реализиран проект по ОПРР „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и 
подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян“ с три лота: № 1 – 
„Благоустрояване и вертикална планировка кв. 70,73 и 74 жк. „Прогреси”, гр. Смолян, 
подобект 2: „Детски площадки, паркоустройство – актуализация, изместване на кабелен 
електропровод 20 кV”; № 2 – „Зони за обществен отдих по поречието на р. Черна с подобект: 
зона за отдих „Чаршията” - кв. Устово, гр. Смолян”; № 3 – „Реновация на пешеходна зона в 
Стар център”.  
7. Реализиран проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на гр. Смолян“, чийто краен 
резултат са съгласувани и одобрени 37 работни инвестиционни проекти.  
8. Спечелени близо 6 млн. лева по българо-гръцки проект. С част от средствата - 1 798 892 
лева, се покриват разходи по изпълнен вече проект за „Групово водоснабдяване на село 
Полковник Серафимово, Дом за стари хора в с. Фатово и с. Габрица”. Останалите са 
предназначени за „Водоснабдяване и канализация на ул. „Петко Р. Славейков“ в Смолян” и 
„Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Могилица”. С над 500 000 лв. от 
ПУДООС е реализиран и довеждащ водопровод до с. Могилица, което означава пълна 
подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в селото.  
9. Към проекта за „Зелена и достъпна градска среда“ получено одобрение на резервен проект 
за цялостно асфалтиране на ул. „Петко Р. Славейков“ на стойност почти 500 000 лева, след 
което улицата ще е напълно завършена.  
10. Изработени инвестиционни проекти за реконструкция на 30 градски улици, детски 
градини, детски площадки, пешеходни алеи, спортни площадки и енергийна ефективност на 
знакови за Смолян сгради – РДТ, Планетариум, Художествена галерия, Регионална 
библиотека.  
11. Реализирани и в процес на реализация проекти в сферата на енергийната ефективност по 
линия на Норвежката програма и Националния доверителен екофонд за ОДЗ 11 „Митко 
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Палаузов“, ЦДГ 10 „Детелина“, ОДЗ 3 „Родопчанче“, 2-ро ОУ „Асен Златаров“, 6-то ОУ Иван 
Вазов, на обща стойност около 1.2 млн. лв. 
12. Изпълнен проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения в             
кв. Устово, ж.к „Прогреси“ 1, 2 и 3 – гр. Смолян“, по който бе разширено коритото на            
р. Черна, изградени или надстроени крайбрежни стени. Проектът е на стойност над                 
900 000 лв.  
13. Изготвен проект за цялостно почистване на реките Черна и Бяла в рамките на 
урбанизираната територия на града.  
14. Поддържано улично осветление във всички населени места след прекратен порочен, 
обременяващ общината договор на стойност 2,4 млн. лв. През 2012 г. община Смолян пое 
поддръжката на уличното осветление, а разходите са снижени почти три пъти – от средно    
600 000 лв. на година на около 200 000 лв.  
15. Чувствително подобрена инфраструктурата в селата. Улиците в някои от тях не бяха 
ремонтирани в продължение на 30 години.  
16. Реализиран проект за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация, 
финансиран от международния фонд „Козлодуй“ на стойност 1,4 млн. лева, след което 
разходите за отоплението й са свалени почти двойно.  
17. Изградени нови и реновирани множество стари детски площадки, спортни площадки, 
фитнеси на открито, зони за отдих и зелени площи. Осветени пешеходни пътеки, паметници 
и храмове с икономично LED осветление. Създадена достъпна среда в множество сгради, 
включително с доставка на два стълбищни робота за РДТ „Николай Хайтов“ и Регионалната 
библиотека. 
 18. Построени десетки подпорни стени с цел да се овладеят свличанията на земни маси или 
превантивно – на места, където има реална опасност от свличания.  
19. Наличие на немалка по мащаб общинска собственост, за чиято поддръжка общината 
среща затруднение.  
20. Завишена концентрация на фини прахови частици във въздуха през зимните месеци 
заради масовото използване на твърдо гориво за отопление в общинския център.  
21. Създадена ефективна система за контрол на дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и депониране на отпадъците.  
22. Реализиращ се проект „Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за 
битови отпадъци – гр. Смолян“, на стойност близо 3,5 млн. лв.  
23. Овладяно презастрояването в КК „Пампорово“ в частта му от община Смолян. 

Туризъм 

Моментно състояние:  

1. Проучени и социализирани две крепости – „Калето“ в местността „Невястата – Турлука“ 
край Смолян, и „Калето“ над проходна пещера близо до с. Кошница. Извършени 
консервационно-реставрационни дейности на двата нови обекта.  
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2. Реализиран проект „Момчилова крепост – митовете оживяват“, чрез който е разкрит 
потенциалът на този туристически обект.  
3. Създаден и функциониращ „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и 
трансгранични инициативи”. Реставриран и оборудван Алибеевият конак в Смолян.  
4.Рехабилитиранаекопътека „Каньон на водопадите“ с изграден и оборудван уникален 
посетителски инфоцентър.  
5. Реализирано най-мащабното за 2015 г. събитие - събор на Рожен.  
6. Целогодишна реклама и редовно участие в туристически борси в страната и чужбина.  
7. Защитен европейски проект за маркетинга на Средните Родопи на стойност почти               
500 000 лв.  
8. Подобрен достъп до туристическите обекти в общината със собствени и с привлечени 
средства по проекти.  
9. Отправено официално искане до МЗХ пистите в КК „Пампорово“ да бъдат прехвърлени на 
община Смолян. 

Общински бюджет и услуги 

Моментно състояние:  

1. Планиран бюджет за 2015 г. в размер на  33 557 235 лева.  
2.  Задължения на общината през 2011 г. - 23 510 781 лв. Поети ангажименти по договори на 
стойност 86 341 166 лв. Задължения в края на 2014 г. – 15 650 624 лв. Задължения към  2015 г. 
– 13 608 211 лв. Поети ангажименти по договори 69 457 443 лв.  
3. Доказано реален, балансиран и прозрачен бюджет.  
4. Проверка от Одит на средствата от ЕС – без забележки. Годишни отчети на община 
Смолян пред Сметна палата – приети без резерви и без забележки, препоръки от предишни 
години на Сметна палата – изпълнени. Проверка от АДФИ – без констатирани нередности. 

Оценка на макроикономическата структура:   

Спектърът на икономическите дейности в града включва всички отрасли на икономиката. 
Преработващата промишленост е основен структуроопределящ отрасъл. През последните 
години се забелязва разкъсване на функционалните връзки между редица сфери, сектори и 
подсистеми (образование - наука - производство, образователна система - пазар на редица 
професии); икономически спад в структуроопределящите производства, ликвидиране на 
значителна част от тези производства; промишлено развитие, последователно изгубило много 
от авангардните си функции, изискващо продължително преструктуриране и модернизация. 
Ориентирането към иновационни и конкурентноспособни традиционни производства ще 
изисква значителни инвестиции. Все още липсват нови важни елементи в структурата на 
икономическия комплекс, способни да дадат силен тласък на производството като подобрят 
технологическата и бизнес среда: развитие на научни и технологични структури и връзката 
им с нови производства, бизнес или технологични паркове, инкубатори и др. Констатира се 
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недостиг на пространствени и устройствени предпоставки, реализиращи възможности за ново 
качество на водещите функции на Смолян, независимо че съществуващите производствени 
зони са неуплътнени. Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 
инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните 
производства. Факторите, стимулиращи икономическото развитие на Община Смолян, 
включват:  изграден „имидж” на индустриален полюс с възможности за развитие на 
високотехнологични производства;  концентриране на административни, икономически, 
културни, търговски, транспортни функции, присъствие на учебни заведения, научно-
изследователски институти, финансови услуги, развитие на обслужваща сфера и 
инфраструктура, средищно място и транспортно-комуникационен възел от висок ранг, висока 
транспортна достъпност, наличие на летищен комплекс, увеличаващ възможните алтернативи 
за транспортна дейност, обслужваща производството;  висока степен на изграденост на 
енергийната, съобщителната и водостопанската системи в общината;  натрупан опит и 
традиции в развитието на индустриалните и обслужващи отрасли, независимо от 
протичащите негативни демографски процеси и миграция на квалифицирана работна сила. 
Факторите, задържащи икономическото развитие на града, на този етап могат да се определят 
като:  икономически спад, обхванал структуроопределящите производства в града и 
общината и ликвидиране на една значителна част от тези производства;  недостатъчни връзки 
с новите европейски и световни полюси на концентрация на икономическа дейност и 
предприемачество;  амортизирани производствени зони, нуждаещи се от скъпа 
рехабилитация, за да посрещнат предизвикателствата на съвременни производства;  липса на 
добре екипирани пространства, които да внесат необходимия нов импулс в развитието и 
обновяването на икономиката.  Община Смолян възнамеряват да увеличат обема на 
производството си през следващата година.  

 

Перспективи за развитие на индустрията 

Индустрията ще продължи да бъде териториално ориентирана към общинския център, 
разчитайки на изградената производствена инфраструктура, традициите, квалифицираната 
работна ръка и на други фактори и предпоставки. Икономическите приоритети на общината 
са:  насърчаване развитието на интелектуални и високотехнологични производства; 
стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към развитие на жизнеспособни и 
високо-адаптивни малки и средни предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни 
промишлени отрасли и развитие на алтернативни производства;  развитие на перспективни 
регионални клъстери;  подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктура; 
създаване на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване на нови устроени 
производствени терени.  
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 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА 

 ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА  

                Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 
качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Жителите на 
Смолян искат да имат „висок жизнен стандарт”, да обитават „добре устроена жизнена среда” 
и да чувстват „сигурност” в живота си и този на децата им (в жилището, на работното място, 
на улицата, в училищата). Който и да е човек попитан „какви искат да бъдат общината и 
градът им”, хората се обединяват около мнението, че Смолян трябва да отстоява и развива 
облика си и същността си в  сферата на градоустройството, социалните дейности и 
здравеопазване, образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности“. На тази основа 
е формулирана и визията за развитие на общината: 
Визия на Община Смолян – административен, културен и университетски център, с развито 
градоустройство, социалните дейности и здравеопазване, образование, култура, туризъм, 
спорт и младежки дейности осигуряващ сигурност, осигуряващ по-висок жизнен стандарт на 
своите граждани. 
 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на общината. 
Обективните фактори и стимули за такова развитие са: 

Концентриране на административни, икономически, културни, търговски, транспортни 
функции; силно присъствие на учебни заведения – университет, колежи, професионални 
училища; развита обслужваща сфера и инфраструктура; средищно място и транспортно-
комуникационен възел от висок ранг, висока транспортна достъпност, увеличаващ 
възможните за транспортна дейност, обслужваща производството;  висока степен на 
изграденост на енергийната, съобщителната и водостопанската системи в общината;  

 Общината е приела тази  визия и предлага адекватни решения независимо от протичащите 
негативни демографски процеси и миграция на квалифицирана работна сила е очертала ясна 
картина на очакваното бъдеще. Това предполага огромни усилия за мобилизиране на всички 
свои ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в действията и 
следване на подходяща стратегия. Основният извод е, че общината може и следва да приложи 
„агресивна стратегия” на развитие.  За голяма част от бизнеса, за да оцелее в новата 
конкурентна среда и продължи да се развива, е необходимо да инвестира в материални 
активи и оборудване, в човешки ресурси, в нови технологии, а оттам и в качество, бързина и 
коректност и в осъществяването на местни партньорства.  
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Съдържането на предложената „ПРОГРАМА” е:  
 
 Предприемане на стъпки в подготовката за интегриране в европейските пазари – 
привлекателни полета за нови инвестиции на основата на сравнителните предимства, 
маркетингова реклама, информиран и мотивиран местен бизнес, обединение на усилията, 
въвеждане на стандарти и технологии, предполагащи конкурентоспособност. 
 Общината залага на секторите на растеж и ги подкрепя с всички възможни средства -  
позволени от закона, приемливи за гражданите на общината и подкрепени от тях. Общината 
се подготвя за максимално усвояване на средства от структурните фондове на ЕС. 
Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен икономически 
комплекс. 

Основната стратегическа цел за управление на Община Смолян е:  

ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ, ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И 
ДОБЛИЖАВАНЕ ДО СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

 Основната цел съдържа две взаимосвързани компоненти: „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” и 
„ЖИЗНЕНА СРЕДА”. Първата е двигател на развитието, а втората осмисля усилията на 
хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да се преследва успоредно 
и едновременно в двете сфери. 

 Единият компонент на целта е  „ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНИ ВИСОКИ ТЕМПОВЕ 
НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ”   чрез обновена, конкурентноспособна, природощадяща 
икономика. Икономика, оползотворяваща човешките и природните ресурси на общината. 
Икономика, приоритетно ориентирана към високотехнологични и жизнени традиционни 
производства. Икономика, разчитаща на нови инвестиции чрез активно 
привличане/насърчаване.  

Другият компонент на целта е „ДОБЛИЖАВАНЕ ДО СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ 
ПАРАМЕТРИ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА” . Отчитайки изводите от анализа, това всеобхватно 
понятие може да се сведе до характеристиките/стандартите в три основни аспекта – 
екология, инфраструктура, жилища. Разбира се, тук се включват и усилията за 
подобряване на стандартите в социалния сектор (образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социални жилища, социални грижи). Изборът на редуциран брой параметри 
на жизнената среда се мотивира с желанието да се постигне лесна измеримост на 
постигнатото. 
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Общински бюджет 

Цели:  

1. Да се усъвършенства структурата на общинския бюджет.  
2. Да се увеличат приходите от икономическа дейност. Активно управление на общинската 
собственост. Подобряване на икономическите дейности. Анализ и преразглеждане на 
участията на общината в смесени дружества, където ще се търсят икономически ползи и 
дивиденти за община Смолян. Залагане на нови пера за приходи.  
3. Да се запазят търговски марки и лицензи в полза на община Смолян.  
4. Да се организират нови услуги в областта на туризма, административните и бизнес услуги.  
5. Да се търсят всички възможности за нови инвеститори на територията на общината. 
Активна комуникация с Българската агенция за инвестиции, участие в международни 
делегации.  
6. Да се подобри комуникацията с бизнеса с цел привличането на нови инвестиции на 
територията на община Смолян. Активно да се сътрудничи с околните общини за развитие на 
съвместни проекти.  
7. Активно да се сътрудничи с околните общини за развитие на съвместни проекти.  
8. Да се оптимизират бюджетните разходи чрез реорганизация в администрацията.  
9. Да се укрепи структурата за управление на проекти.  
10. Активно да се използва научният потенциал на града за съвместни проекти с община 
Смолян. 

 

Градоустройство 

Цели:  

1. Да се изработи Общ устройствен план на община Смолян и впоследствие подробни 
устройствени планове, които решават проблемите със строителството като цяло - 
комуникации (подземни и надземни), планиране и градоустройство на цялата община.  
2. Да се разширят промишлените зони в областния град.  
3. Върху придобитите от държавата имоти да се изградят бизнес паркове.  
4. Да се увеличат паркоместата в Смолян чрез оползотворяване на възможни за целта 
пространства и изграждане на многоетажни паркинги с публично-частно партньорство.  
5. Да се продължи ремонтът и рехабилитацията на общинските пътища и улици, както и 
цялостното благоустрояване на общината. 
6. Да се изготви и приеме генерален план за организация на движението в община Смолян и 
въвеждане на модерна система за информация на пътниците в обществения транспорт.  
7. Да се изготви паспортизация на пътищата и улиците.  
8. Да се реализира вторият етап на водния цикъл в Смолян по ОП „Околна среда“.  
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9. Да се изпълни Интегрираният план за градско възстановяване и развитие по ОП „Региони в 
растеж“, чиято основна цел е да се благоустрои градската среда, да се опазят културните 
ценности, да се подобри техническата и социалната инфраструктура. В него към момента са 
включени 18 улици, 7 сгради, площадни, околоблокови пространства и училищни дворове 
плюс цялостна реконструкция на ПМГ „Васил Левски“ в кв. Райково. Промени могат се 
правят през определен период от време.  
10. Да се създаде специализирана кадастрална карта на надземните и подземните 
комуникации.  
11. Да се усъвършенства изработената Географска информационна система.  
12. Да се разработи стратегия за изследване и мерки за предотвратяване на свлачищата в 
територията на общината.  
13. Да се осигури публичност на заседанията на Общинския експертен съвет с цел пълна 
прозрачност на вземаните от него решения.  
14. Да продължи обследването на сгради общинска собственост и да се предприемат мерки за 
енергийната им ефективност.  
15. Да се изгради система за видеонаблюдение на основните кръстовища в града, както и да 
се доразвие изградената към момента система за видеонаблюдение на публичните зони.  
16. Да се предприемат мерки, респективно да се изгради инфраструктура в съответствие с 
нормативната уредба, за справяне с безстопанствените кучета.  
17. Да се осигури съдействие за въвеждане на алтернативно отопление с цел да се постигне 
необходимата чистота на въздуха през зимните месеци.  
18. Да се съдейства за рехабилитация и разширение на лифта от Смолянските езера до 
Пампорово, както и за прилежащата инфраструктура.  
19. Да се работи с областната администрация и с правителството, за да се осигурят средства 
за ремонт на околовръстното шосе в Смолян, за разширение и обновяване на всички входно-
изходни артерии на Смолян, за уширение с частична трета лента по второкласния път 
Асеновград – Смолян, за рехабилитация на републиканските пътни участъци от Смолян до 
границата ни с Гърция, респ. за отваряне на ГКПП „Елидже“. 

 

Туризъм 

Цели : 

1. Да се създаде нова рекламна стратегия за туризма в община Смолян с цел по-осезаем ефект 
за бизнеса и многократно увеличение в посещаемостта на туристическите обекти.  
2. Да се създаде нова, работеща формула за ефективно управление на КК „Пампорово“ в 
партньорство с община Чепеларе.  
3. Още по-активна работа с правителството за облекчаване на визовия режим за пристигащи 
от Турция и Русия туристи.  
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4. Да се създаде специален рекламен продукт на туристическите обекти с варианти за 
телевизионно и радио- излъчване в електронните медии на Северна Гърция, така също и 
рекламни карета в печатните издания.  
5. Да се сформира екип със задача да проучи възможностите за стартиране на нов вид 
туризъм – здравен. За начало с реклама отново само в Северна Гърция. 
6. Да се изработи специален интернет сайт и мобилно приложение с представени в него 
всички туристически обекти на територията на региона, с всички данни за тях, в т.ч. полезна 
информация от типа работно време, телефони за контакт, цени, маршрути и т.н. 

 

Социални дейности и здравеопазване 

Цели: 

 1. Общината да съдейства за разкриване на липсващи медицински дейности в областната 
болница – онкологична помощ и инвазивна кардиология.  
2. Да съдейства за разкриване на липсващи услуги за палиативни грижи (хосписи)  
3. Да съдейства активно за създаването на областната здравна карта. 
4. Да съдейства за финализиране на процеса по деинституционализация (замяна на 
институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда) чрез 
създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността.  
5. Да се създадат необходимите условия за изпълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа, вкл. изграждане на центрове от модерен тип.  
6. Да се усъвършенстват всички действащи социални услуги.  
7. Да се потърсят възможности за разширяване на дейността и популяризиране на фонд „Ин 
витро“.  
8. Да се подкрепят финансово със средства от общинския бюджет до 5-ма студенти по 
медицина и до 5-ма лекари-специализанти (ежегодно) с договор и ангажимент след 
завършване на обучението да работят 10 г. в Смолян.  
9. Да се разработи стратегия за закрила на уязвимите групи от населението на общината и 
социално включване на общности в неравностойно положение.  
10. Да се осигури достъп до всички учреждения – държавни и общински, за хората с 
увреждания. 

 

Образование 

Цели: 

1.  Да се осигурят средства за саниране на останалите детски градини и училища в общината.  
2. Да се създаде регистър на детските площадки и да им се правят планови проверки за 
състоянието, в което се намират, като проблемите по съоръженията се отстраняват 
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непосредствено след констатирането им. Да се предотврати достъпът на дете до опасно 
съоръжение в детска площадка.  
3. Да се осигури видео наблюдение за всяко общинско учебно заведение.  
4. Екипът на общинската администрация да бъде в услуга при подготовката на проекти от 
ръководствата на училищата и детските градини, читалища, както и на всички второстепенни 
разпоредители. 

 

Култура 

Цели: 

1. Да се подобри диалогът с творческите общности в Смолян.  
2. Да се усъвършенства общинската политика за култура с по-сериозно ангажиране в 
подкрепа на културните институции и творците на града.  
3. Да се работи за още по-разнообразен културен календар и рекламна политика за 
популяризиране на събитията от него.  
4. Да се увеличи младежкият дял в културния календар, привличане на младежката 
аудитория.  
5. Да се привлекат граждански и творчески сдружения в организацията и реализацията на 
културния календар.  
6. Да се създаде музей на гайдата.  
7. Да се работи за по-голяма мобилност на културните институции при търсене на 
възможност за изяви.  
8. Да се обогатят основните празници и събори и да се съчетаят с атрактивни национални 
конкурси в сферата на изкуствата.  
9. След широк обществен дебат да се набележат нови или традиционни събития, които да 
прераснат в национални или международни. / Възраждане на традиционни събития, които са 
били преустановени през годините: Детски фолклорен фестивал, фестивал на младите 
филмови дейци и др. / 
10. Да се организира провеждането на ежегоден пленер живопис или скулптура на името на 
наш известен творец.  
11. Да се организира провеждане на панаир на занаятите като акцент в културния календар и 
стимулиране тези дейности.  
12. Да се създаде план за ремонт на съществуващия сграден фонд.  
13. Да се обезпечи лятна сцена/летен амфитеатър, които да се ползват за концерти, танци, 
прожекции, театрални постановки.  
14. Да се изградят и аранжират специални места в града, които да се използват за реклама и 
популяризиране на културните дейности в общината.  
15. Да се прецизират правилата за финансиране в областта на културата.  
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16. Талантливите деца да се ползват със специално внимание от страна на общинското 
ръководство.  
17. Да се съдейства за популяризирането на творците в страната и в чужбина, отделно в 
побратимените градове.  
18. Да се изработи и популяризира рекламен продукт на културно- историческия ресурс на 
общината.  
19. Да се актуализира списъкът с обектите – културни ценности в Смолян, като от него се 
изключат компрометираните реституирани сгради.  
20. Да се подготви проектна документация за цялостна реставрация на обекти, която да бъде 
одобрена от НИНКН.  
21. Да се учреди общински фонд „Култура“, който да финансира проекти на конкурсен 
принцип като инструмент за провеждане на културната политика. 

 

Спорт и младежки дейности 

Цели:  

1. Задължително залагане на годишно бюджетно перо за реновиране и поддържане на 
съществуващите спортни обекти.  
2. Иницииране на годишен форум „Панаир на спорта”, който да се провежда в началото на 
всяка учебна година с цел да улесни учениците и желаещите да спортуват в избора на спорт.  
3. Да се маркират кварталите, където няма открити спортни или открити фитнес площадки и 
при наличие на подходящ терен – да се изградят.  
4. Да се ремонтира и въведе в експлоатация закритият плувен басейн. 

 


