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            ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Смолян за 2018 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.   

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. 

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. 
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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 програмата за Европейско 

териториално сътрудничество и други програми с европейско финансиране както и по 

национални програми към Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане и др.  

 

I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Смолян и в частност промените в социално - икономическите 

условия в общината. 
 

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.  

1. Анализ на тенденциите в демографското развитие и заетостта: 

1.1 Брой и динамика на населението  

През 2018 г. продължава тенденцията за намаляване населението на общината.  
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население в селата 

общ брой население 

0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

население в селата 11179 10628 10451 10191 9955 9681 9447 9206 8 970

население в града 31404 30313 30045 29562 29124 28591 28160 27851 27 505

общ брой население 42583 40941 40496 39753 39079 38272 37607 37057 36 475

11179 10628 10451 10191 9955 9681 9447 9206 8 970 

31404 30313 30045 29562 29124 28591 28160 27851 27 505 

42583 
40941 40496 39753 39079 38272 37607 37057 36 475 

Население на Община Смолян  
2010 г. - 2018 г. 

население в селата население в града общ брой население 

№ Индикатор 
Мерна 

единица 

Източн

ик на 

инфор

мация  

Период 

на 

отчитане  

Базо

ва 

стой

ност 

Целева 

стойност  

Данни 

за 2015г. 

 

Данни 

за 2016г. 

Данни 

за 2017г. 

Данни 

за 2018г. 

1. 
Естествено 
движение на 
населението 

 
НСИ Ежегодно 

  
    

 
Естествен 
прираст 

Брой 
НСИ Ежегодно 

-274 -123 -303 
-321 -334 -315 

 Живородени Брой 
НСИ Ежегодно 

265 327 
253 264  285 240 

 Умрели Брой 
НСИ Ежегодно 

539 450 556 
572 619 555 

2. 
Коефициент 
на 
раждаемост 

(на 1000 
души от 
населени
ето) 

 
НСИ 

 
Ежегодно 

6.3 7,5 

 
6,5  
(за 
област 
Смолян) 

 
7,0 
(за 
област 
Смолян) 

 
7.6 
-за 
община 
Смолян 

 
6.3 
(за 
област 
Смолян) 

3. 
Коефициент 
на смъртност 

(на 1000 
души от 
населени
ето) 

НСИ Ежегодно 

12.9 10,3 

 
11,7 
(за 
област 
Смолян) 

 
15,0 
(за 
област 
Смолян) 

 
16,6 
-за 
община
Смолян 

 
19,4 
(за 
област 
Смолян) 

4. 
Брой на 
населението 

Брой 
НСИ Ежегодно 40 

941 
45 000 38 272 

 
37 607 

 
37 057 

 
36 475 
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Табл. 1 Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в община Смолян  

Население 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо: 42 583 40 941 40 496 39 753 39 079 38 272 37 607 37 057 36 475 

  Под 
трудоспособна 
възраст 5 372 5 152 5 112 5 074 5 005 4 871 4 787 

 
 

4 808 

 
 

4 703 

  В трудоспособна 
възраст 27 766 26 048 25 700 24 977 24 169 23 337 22 733 

 
22 029 

 
21 474 

  Над 
трудоспособна 
възраст 9 445 9 741 9 684 9 702 9 905 10 064 10 087 

 
 

10 220 

 
 

10 298 

 

От посочените данни е видно, че населението в трудоспособна възраст е намаляло 

значително през разглеждания период, като през 2018г. населението е намаляло с 582 души 

спрямо 2017г., а за периода 2010г. – 2018г. с 6 108 човека! 

Население на община Смолян, а и в цялата страна застарява, намалява и възпроизвежда 

все по-малко на брой трудоспособни хора спрямо хората, които напускат пазара на труда. Така 

изглежда демографската ситуация у нас към края на 2018 година. 

Наложително е да се предприемат мерки за предотвратяване на негативните 

демографските процеси в страната, задържането на хора в трудоспособна възраст в малките 

градове и области.  

Приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика са 

формулирани в Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България 2012 – 2030 г. и са насочени към реализиране на следната стратегическа цел - забавяне 

темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в 

дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с 

тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. 

От изключителна важност е формулираните цели да бъдат постигнати и да се постигне 

стабилизиране на броя на населението и осигуряване на баланс между областните центрове. 

В тази връзка Община Смолян също следва да прилага целенасочена и балансирана 

демографска политика. 

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. 
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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 осигуряването на временна заетост по различни програми, 

сезонната заетост, а също така и намаляването на населението в трудоспособна възраст, което е 

намерило реализация извън пределите на общината. 

Следва да се отбележи обаче и факта, че намалява броя на лицата, постъпили на работа 

от началото на годината. 

 

 

Таблица 5. Брой на регистрираните безработни лица от община Смолян 

 в Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян (2014-2018) 

 

 

 Към 

30.06.2014 

Към 

30.06.2015 

Към 

30.06.2016 

 

 

Към 
30.06.2017 

Към 
30.06.2018 

Брой регистрирани безработни 

лица 

2489 2286 1633 1227 1155 

От тях според пол:   

Мъже 1089 962 729 519 493 
Жени  1400 1324 904 708 662 

От тях според образование:   

Регистрирани безработни лица с 

висше, полувисше образование 

309 294 246 194 170 

Регистрирани безработни лица със 

средно образование 

1453 1303 946 716 660 

Регистрирани безработни лица с 

основно образование 

302 246 131 101 88 

Регистрирани безработни лица с 

начално и по-ниско образование 

425 443 310 216 237 

От тях според квалификация:   

Лица с работническа професия 970 883 605 479 425 
Специалисти  599 518 434 320 304 

Без квалификация 920 885 594 428 426 

Постъпили на работа от началото на 

годината 

1 409 1600 1231 1091 1022 
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Таблица 6: Средногодишно равнище на 

безработица в % 

 

 

 

През 2018 г. Община Смолян реализира 9 програми и проекти за заетост, чрез Дирекция 

„Бюро по труда - Смолян“, като общият брой на назначените през 2018 г. са 117 лица. 

 

 

 

По данни на общинска администрация – отдел „Местни данъци  и такси“ – Реализирани 

нощувки по справки-декларации в община Смолян до 30.11.2018г.  

 

до 30.11. 2018г.  Българи – брой нощувки Чужденци – брой нощувки 

Села  27920 3824 

гр. Смолян  49840 6919 

к.к. Пампорово  55765 19521 

Общо  133525 30264 

До 30.11.2017  Българи Чужденци 

Села  27209 3650 

гр. Смолян  55373 7686 

к.к. Пампорово  50537 17946 

Общо 133119 29282 

 

Равнище на безработицата (средногодишно) 
 

2015 11,4 % 

2016 8,2 % 

2017 6.3 % 

2018 5,36 % 
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Реализирани нощувки брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки левове 

Общо

от 

българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци 

1 101 3987 121480 39153 29177 9976 13682 11019 2663 32,2 1445622 928068 517554

2 99 4054 113512 49928 43832 6096 14699 12996 1703 44,0 1635439 1350685 284754

3 96 3928 121749 22167 20607 1560 8664 8222 442 18,2 630620 568788 61832

4 81 3176 95136 12720 11968 752 5189 4952 237 13,4 330551 306262 24289

5 77 2784 85760 7993 7168 825 3899 3612 287 9,3 196727 170266 26461

6 83 3113 93390 12500 11109 1391 6126 5596 530 13,4 332319 287344 44975

7 93 3559 108824 22595 20212 2383 8109 7487 622 20,8 565308 496239 69069

8 93 3604 110988 31073 29250 1823 11273 10538 735 28,0 735145 674667 60478

9 87 3451 102330 16090 15059 1031 7032 6629 403 15,7 411200 378602 32598

10 71 2472 76596 8549 8013 536 4387 4144 243 11,2 221337 201107 20230

11 65 2519 75426 9484 9217 267 4555 4416 139 12,6 249513 239891 9622

Общо до 

м. 

Ноември 

2017г. 232252 205612 26640 87615 79611 8004 6753781 5601919 1151862

Реализирани нощувки брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки левове 

Общо

от 

българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци 

2016 101 4157 1239725 244945 218866 26079 101425 93187 8238 19,8 6916862 5861552 1055310

Дейност на местата за настаняване в Община Смолян през периода м. Януари-м. Ноември 2017г. 

Месец 

Места за 

настаняван

е брой

Легладе

нонощия

Използваем

ост на 

леглоденон

ощията %Легла

Използваем

ост на 

леглоденон

ощията %

Дейност на местата за настаняване в Община Смолян през 2016г. 

Година 

Места за 

настаняван

е брой Легла

Легладе

нонощия

 1: Дейност на местата за настаняване в Община Смолян до 30.11.2018г. 
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II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие. 
 

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

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. 

СЦ 1:  

Постигане на 

устойчив 

икономически 

растеж 

 

СЦ 2:  

Подобряване на 

инфраструктурата 

за повишаване на 

достъпността и 

развитие на 

икономическите 

отрасли 

СЦ 3:  

Сътрудничество за 

ефективно 

използване на 

ресурсите, висока 

възвръщаемост на 

вложените средства 

и добро управление 

 

СЦ 4:  

Подобряване на 

образованието, 

достъпа до 

качествено 

здравеопазване и 

социалния статус на 

населението 

 

СЦ 5:  

Повишаване на 

трудовата заетост и 

овладяване на 

миграцията на 

населението 

 

Приоритет 5:  

Подобряване на 

администравния 

капацитет за по-

качествено и 

компетентно 

управление с 

участие на 

гражданите 

 

Приоритет 4:  

Повишаване 

стандарта на живот 

и подобряване 

условията за 

личностно развитие 

Приоритет 3:  

Развитие на 

междуселищното, 

регионалното, 

трансграничното и 

транснационално 

сътрудничество 

Приоритет 2:  

Подобряване на 

транспортната 

достъпност, 

инфраструктурата и 

опазване на 

околната среда  

Приоритет 1:  
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на общинската 

икономика чрез 

подкрепа на 
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насърчаване на 

предприемаческата 

активност в общината 

и създаване на 

качествен 
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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. 

 

Община Смолян спечели проект на Европейската Комисия за изграждане на безжична 

интернет мрежа и ще получи ваучер на стойност 15 000 евро от Европейската комисия за 

изграждане на  Wi-Fi мрежи на публични пространства по инициативата WiFi4EU. Целта е 

граждани и посетители на града, да имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени 

места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове. Точките за 

достъп ще бъдат определени от общината и ще се пристъпи към изграждане на мрежата. 

Община Смолян ще бъде отговорна за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката 

на оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до мрежата за 

всички граждани и посетители. 

 Българските общини се нареждат на челни позиции сред държавите от ЕС по спечелени 

ваучери в инициативата WIFI4EU за безплатен безжичен интернет на обществени места. Общо 

215 български общини успешно подадоха кандидатурите си в обявения през ноември конкурс. 

Класираните 113 победители са успели да кандидатстват в първите 10 секунди от отварянето на 

конкурса и са се преборили с конкуренцията на останалите почти 13 000 кандидати от цяла 

Европа. Основният принцип за избор е „пръв кандидатствал – пръв спечелил“. Българските 

местни власти ще получат финансиране в размер на 1 695 000 евро, което е приблизително 4.04 

% от бюджета на инициативата. 

Общият брой на финансираните общини на европейски ниво е 2 800. Всички регистрирани 

ще станат част от общността на WiFi4EU и ще могат да се свържат с останалите участници в 

проекта. 

И през 2018 г. община Смолян подържа и се старае да развива благоприятна среда по 

отношение на местните данъци, такси, и административно обслужване и консултиране и 

насърчаване на предприемаческата активност в общината. 

Областен информационен център (ОИЦ) - 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. ОИЦ – Смолян проведе множество 

информационни срещи в областта тема „Актуални възможности за кандидатстване по Програма 

за развитие на селските райони“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. 

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян към 31.08.2018г. на територията 
на община Смолян има регистрирани 377 броя земеделски стопани по реда на Наредба 
№3/1999г.. Съгласно същата Наредба са регистрирани 3 броя кооперация, от които 2 бр. в с. 
Момчиловци с предмет на дейност картофопроизводство и 1 бр. в гр. Смолян, регистриран с 
естествени ливади, т.е фуражопроизводство.   
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В подкрепа дейността на земеделските производители, община Смолян оказа съдействие 

за организирането на 18.10.2018 г. пазар на местни земеделски продукти, произведени от 

бенефициенти на ДФ „Земеделие“. Инициативата бе част от ХV-тото Туристическо изложение 

„Планините на България – гостоприемство в четири сезона". 

ТУРИЗЪМ 

Съгласно изискванията на Закона за туризма, Община Смолян ежегодно изготвя Програма 
за развитие на туризма в Община Смолян, която следва да е в съответствие с приоритетите на 
областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните 
туристически ресурси и потребности, съответно със Стратегията за развитие на туризма в Община 
Смолян за периода 2014-2020г.   
Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за: 

o Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на 
общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

o Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация 
на информационното обслужване на туристите; 

o Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за 
които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

o Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 
допринасят за развитието на туризма; 

o Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 
o Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически 

борси и изложения; 
o Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 
o Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 

 
Посещаемост в ключови обекти в Община Смолян:   

o Регионален Исторически музей „Стою Шишков“  - 12 750 човека – наблюдава се 
увеличение спрямо 2017 (11 670 човека) 

o Художествена галерия – Смолян  е посетена от 1500 души  
o Културно-образователен център Планетариум с астрономическа обсерватория  през 

2018г. е посетен от близо 33 200 души.  
o Момчилова крепост – 4600 души  
Като цяло наблюдава се лек спад спрямо предходните години, като следва да отчетем, че 

през 2015 и 2016 година се състояха две последователни издания на Национален събор Рожен, 
което допринесе за повишаване потока от посетители. 

 
В програмата за 2018 г. бяха заложени дейности по ревизиране на настоящите маркирани 

екопътеки и екомаршрути и подновяване на маркировката и подмяна на съоръженията по тях 
при необходимост. На територията на общината има значителен брой екопътеки и маршрути, 
които се нуждаят от подновяване на маркировката и съоръженията по тях, както и има нужда от 
изграждане на нови такива.   

През 2018 г. изпълнението не e завършено на 100% и дейностите продължават и в 
програмата за развитие на туризма за 2019 година. Основната дейност по този приоритет е 
проектиране и изграждане на наблюдателна площадка тип „Орлово око“  в местност между 
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селата Могилица и Арда, където към момента пътеката е трасирана и са започнали дейности по 
разчистване на прокарване на път и се изготвя проект за изграждането и. Също така  в Широка 
лъка са изградени два нови туристически заслона в местност Шехонови ливади и в махала 
Каврошилска.  

Тук следва да отбележим и поставянето на обемни букви надпис СМОЛЯН в центъра на 
града, в близост до Планетариума и Църква „Св. Висарион Смоленски“. Буквите са с височина 
1.20м. и привличат туристи и жители на града за снимка за спомен от града. 

Основна дейност в програмата за туризъм е функционирането и поддръжката на 
туристическите центрове и поддръжката на туристическите обекти – в Смолян, при Момчилова 
крепост, при еко-пътека Каньонът на водопадите, както и Алибеевият конак, крепостите Калето – 
Смолян и Калето-Кошница и др. 

Общината бе основен организатор или подкрепи организацията на редица културни 
събития, които допринасят за развитието на туризма, описани в част „Култура“.  

В програмата е заложен и Фонд за партньорства по различни проекти, свързани с 
развитието на туризма в общината с др. общини, фирми, НПО и др.  В тази връзка и на основание 
сключено споразумение за партньорство между Община Смолян и Сдружение "Платформа 
АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива", през 2018 г. бе създаден 
Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, свързани с развитието на туризма в Община 
Смолян. За целта бе изготвен правилник за създаване и функциониране на фонда, който бе 
обсъден и приет на заседание на КСТ, след което и от Общински съвет - Смолян, който го прие с 
решение № 882 от 02.08.2018 г. В изпълнение на това решение през м. октомври бе проведено 
ново заседание на КСТ за разглеждане и оценка на внесени проектни идеи за местни 
инициативи. В резултат на гореописаното, бяха одобрени четири местни инициативи, които 
стартираха и към настоящия момент са в процес на приключване:  

• „Благоустрояване на парковото пространство за демонстрация и прилагане на 
екологични и здравословни практики“ - с. Смилян  

• „Облагородяване на старите и римските мостове в село Петково” 
• „Изграждане на екопътека от с. Търън до  местност „Бурето”- I етап в село Търън” 
• „Обновяване на отдел „Етнография” в културно исторически музей в село 

Момчиловци” 
 Съгласно правилника за функциониране на фонда и споразумението със 

Сдружение Платформа АГОРА, средствата за реализиране на тези проекти са от бюджета на 
Община Смолян - 8000 лв., заложени в т. 10 на Програмата за развитие на туризма и от 
Сдружение "Платформа АГОРА" - 8000 лв., по проект „Активни общности: изграждане на 
капацитет за промяна“, финансиран от фондация „Америка за България“. 

 През 2018г. Община Смолян се представи на: 
- Международна туристическа борса Ваканция/Спа Експо в периода 14-16.02.2018 

г. в гр. София. Община Смолян участва съвместно с Община Чепеларе и РТА Родопи, като за 
участието бе осигурен безплатен деск на щанда на Министерство на Туризма.  

- Туристическо изложение „Културен туризъм 2018“ – 19-21 Април 2018 г. във 
Велико Търново. Участие в Международен тур филм фест който се провежда по време на 
изложението и Община Смолян взе участие с рекламния филм „Смолян – вълшебства из 
планините“ в категория „Природа и екотуризъм“, подкатегория  „Рекламен филм“ 

- XV  Международно Туристическо изложение „Планините на България- 
гостоприемство в  4 сезона“ – 18-20 Октомври 2018, което се проведе в Родопски драматичен 
театър „Николай Хайтов“ – Смолян. В изложението участваха и побратимените на Смолян 
градове Въру /Естония/, Кишпещ /Унгария/,  Гостивар /Македония/ и Ялова /Турция/.  
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Община Смолян заедно с Регионална туристическа асоциация «Родопи» и Организацията 
за управление на туристически район «Родопи»  бе основен организатор на събитието, в 
партньорство с Министерство на туризма.  

Изложението за планински туризъм включваше следните основни акценти:  
1. Експозиционна част – изложбени щандове 
2. Конферентна част – представяне на резултатите от Туристическо лято 2018, както и 

дискусионни промени в туристическото законодателство относно сдруженията в бранша, 
развитието на националните курорти и проблемите на планинския туризъм в България.  

3. Презентационна част -  представяне на нови туристически продукти от различни 
туристически дестинации.  

4. Запознаване на терен с туристически атракции от Родопския регион.   
-  Осма национална конференция по медицински и здравен туризъм – гр. 

Чепеларе 
   
През отчетната година, във връзка с  извършването на реклама на туристическия продукт 

в община Смолян бяха отпечатани следните рекламни публикации: 
- Рекламна публикация в списание „Черга“  
- Рекламна публикация във списание Ваканция и СПА (ДАКЕР ЕООД)  
- Издаване на нови брошури за Момчилова крепост 
- Преиздаване на брошура, представяща общо туристически обекти в Община 

Смолян  
  Изработени и в процес на поставяне са 33 бр. изцяло нови туристически табели 

оказващи посока и разстояния до най-важните обекти свързани с туризма в общината като: ТИЦ- 
Смолян, Планетариум, Регионален исторически музей, Пещера "Ухловица", Крепост Калето - с. 
Кошница, Момчилова крепост.  

  Изработен е и нов актуализиран представителен план-указател на Община Смолян 
(карта).  

 

Изключително добри са работните отношения с „Пампорово“ АД, с които община Смолян 

си партнира и през настоящата отчетна година. Информацията е представена в част „Спорт“. 

 

Приоритет 2: 

Подобряване на транспортната достъпност, инфраструктурата и опазване на околната среда 

 

 Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 05.09.2018 г. е открита процедура за 

провеждане на консултации по изготвения предварителен проект на Общ устройствен план 

на община Смолян, вкл. доклад  за екологична оценка към него. Проведено е обществено 

обсъждане по реда на чл. 127(1)от ЗУТ на 08.10.2018 г. от 13,00 часа в зала 247 в сградата на 

Община Смолян. Изготвена е екологична оценка на предварителния проект на ОУП, която е 

приета от РИОСВ. В предварителния проект на ОУП са предвидени и проучвания за 

осъществимост, проектиране, строителство на гражданско летище. 
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 Във връзка с разширяване мрежата от ски-писти и лифтови съоръжения в к.к. Пампорово, с 

решение на общински съвет се дава съгласие за изменение на проект на ОУП на к.к. 

Пампорово на територията на Община Смолян – приети технически задания 

 Проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян“  е одобрен и през м. февруари 

2019 г. е подписан договор за неговото финансиране. Бенефициент е ВиК Смолян ЕООД. 

Дейностите включват рехабилитация на пречиствателната станция за отпадъчни води в 

Смолян. Ще бъде изградена и реконструирана водопроводна мрежа с обща дължина 14 км. 

Предвижда се новоизграждане и реконструкция на общо 19 км канализационна мрежа. 

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за увеличаване на събрания и третиран 

товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водните обекти и до 

драстично намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа. Със завършването на 

проекта от подобрено пречистване на отпадъчните води ще се ползват допълнително 30 000 

жители. Броят на населението с достъп до по-качествено водоснабдяване ще се увеличи с 26 

000 жители. Общият размер на инвестицията е 91,3 млн. лв. ОПОС 2014-2020 г. осигурява 

безвъзмездна финансова помощ в размер на 68,2 млн. лв. Срокът за изпълнение на 

дейностите е 48 месеца. 

 Изпълнение на проекти, финансирани от ОП „Региони в растеж  2014-2020“, Приоритетна ос 

1, които са одобрени и се изпълняват към 2018г в Община Смолян: 

 Проект: „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни 

алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, 

включващ: 

-  „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/ , гр. Смолян;  

- „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/ , гр. Смолян; 

-  „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян ”;  

- „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“;  

- „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“; 

-  „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“;  

- Изграждане на пешеходна връзка стълбище от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; 

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян зад Общината;  

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров до РДТ „Николай Хайтов“, гр. 

Смолян;  

- Изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата в град Смолян;  

 

 Проект: „Обновяване и енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“, включващ: 

- Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на VII СОУ "Отец 

Паисий"; 

-  Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ "Иван Вазов";  
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- Цялостен ремонт на ПМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и Реконструкция 

на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дворно пространство и Изграждане на 

физкултурен салон и система за видеонаблюдение при ПМГ "Васил Левски";  

- Основен ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 "Буратино";  

- Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения 

 

 Проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, включващ: 

Изграждане на социални жилища с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на 

уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. При изграждането на 

този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на 

маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и 

изключване. Предвижда се изграждане на 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя 

социални жилища, със следното разпределение: 

•         Жилище за 1 човек – 11 броя; 

•         Жилище за 2 човека – 6 броя; 

•         Жилище за 3 човека – 11 броя; 

•         Жилище за 4 човека – 4 броя; 

•         Жилище за хора с увреждания – 3 броя. 

 

 Подготовка на проектни предложения във връзка с изпълнение на Инвестиционната 

програма на Община Смолян по ПО1 на ОП „РР“:  

 Подготовка на проектно предложение за Обновяване сградата на Планетариум 

Смолян – подготвена процедура за възлагане на строителство, подготовка за 

кандидатстване пред фонд посредник и МЗ; 

 Подготовка на проектно предложение за Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради : 

– проведена процедура по подбор на сгради, които да бъдат включени в проекта; 

избрани 12 сгради, съобразно одобрения бюджет;  

– провеждане на процедура за архитектурни заснемания, енергийни и технически 

обследвания. 

 

 Изпълнение на проект „„Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни 

форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“ по приоритетна ос 5 на ОПРР 2014-

2020, включващ ремонт - вътрешно преустройство на съществуваща сграда, обзавеждане и 

оборудване  за разкриване на социална услуга "Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства" в гр. Смолян. Капацитетът на центъра ще 

бъде 40 човека. Договорът е сключен на 12.12.2018г.  

 

 Извършено е частично газифициране  - в централната градска част на гр. Смолян – Нов 

център. 

 

 Ремонт на сгради и внедрени мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – с. Смилян  и  Жилищна сграда на ул. Първи май  № 59. 
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 Реконструкция и изграждане на общинска пътна мрежа: 

o Възстановяване на общински път с. Мугла от км. 0+00 до км. 8+300 

o Път /ІІІ – 863, Соколовци – Момчиловци-Баните- с. Виево- мах. Терзийска  

o Изграждане път SML3247/ SML2248, Смилян -Букаците/- Люлка –Сивино – частично 
o SML3301 /SML3258,Широка лъка-Солища/ - Стикъл - мах. Бърцето -  частично 

 Реконструкция и изграждане на улична мрежа и прилежаща инфраструктура: 

o Изграждане ул. М. Атанасов Смолян 

o Изграждане на ул. Проф. Асен Василев – подпорни стени – частично 

o Гробищен парк – Смолян ІІІ - частично 

 Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия 

o Корекция на р. Черна – подпорна стена на ул. Ат. Шапарданов 

 Изпълнен проект „Реконструкция на ВиК и канализационен участък за ул. „Беклийца”, гр. 

Смолян 

 Изработен проект за реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Гела 

 Изпълнен ремонт на водоснабдителна мрежа на м. Варадил 

 Изпълнение ремонт на водопровод на с. Соколовци 

 Изграждане на многофункционална спортна площадка в кв. Устово  

 Извършено е енергийно  обследване  на сгради общинска собственост  - Регионален 

исторически музей „Стою Шишков“ , гр. Смолян, IV-то ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян,  Детска 

градина № 5-детска ясла, филиал на ул. Спартак , гр. Смолян, Детска градина „Изворче“, с. 

Момчиловци, общ. Смолян. 

Поддържат се 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. 

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. 

През 2018 г. по програма „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2018 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 С. АРДА  - ПАРК ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИГРИ ОТ КМЕТСТВО АРДА, ОБЩ. СМОЛЯН 

- ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. СМИЛЯН, ОБЩ. СМОЛЯН - ОБОСОБЯВАНЕ НА МЯСТО ЗА 

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОТКРИТО. 

- ПГ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС, ГР. СМОЛЯН – ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ 

ПГИ КАРЛ МАРКС, ГР. СМОЛЯН 

- ДГ РАДОСТ, ГР. СМОЛЯН – В ЦАРСТВОТО НА ГЕЯ 
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Приоритет 3: 

Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и транснационално 

сътрудничество 

 

 

През 2018-та година Община Смолян проведе множество международни мероприятия в 

партньорство с побратимените на Смолян градове, но и с общини, с които до момента не бе 

осъществяван контакт. В началото на годината Община Муратпаса, Република Турция отправи 

покана за участие във Фестивала на Старинния град Каледжъ, историческия център на Анталия, 

чиято цел бе да събере представители от старинни градове на няколко държави, като 

посредством различни културни събития и представления да обменят опит и контакти. 

Фестивалът се състоя на 11-14 октомври 2018г., като участие в него взеха представители на 

местни културни и образователни институции.  

На 08 май 2018г. в зала 247 на Общинска администрация – Смолян се проведе среща с 

представители на местното самоуправление на град Мичуринск – Наукоград на Руската 

Федерация и представители на Мичуринския държавен аграрен университет, водени от ректора 

проф. Вадим Бабушкин. На срещата присъстваха представители на Община Смолян, Областната 

земеделска служба, КОС, Държавен фонд „Земеделие“, Индустриалната камара, агрономи и 

местни селскостопански производители и предприемачи като бяха обсъдени възможностите за 

партньорство и взаимодействие с местната администрация на града и с Мичуринския аграрен 

университет в помощ на развитието на земеделието в района и отглеждането на алтернативни 

култури.  

Като продължение на водената кореспонденция и проведените посещения с цел 

побратимяване на Община Смолян с Община Мичуринск, Тамбовска област, Русия, на 15 

октомври 2018г. в град Мичуринск бе подписано Споразумение за сътрудничество в областта на 

културата, образованието, спорта, туризма, местното самоуправление, научните и 

технологичните постижения между кмета на Смолян, Николай Мелемов и временно 

изпълняващият длъжността Иля Аркадевич Платицин.  

През 2018-та година продължава успешното сътрудничество между Община Смолян и 

побратимените й градове в следните съвместни събития: 

 10 – 11 февруари 2018г. - Участие на ежегодния Тракийския фолклорен фестивал, 

Карнавала на Ксанти по покана на кмета на Ксанти, г-н Димархополус. Организатори – 

Община Ксанти; 

 18 – 22 юли 2018г. -  Участие на представители на Община Смолян в Община Ялова 

(Република Турция) по повод Празника на града; 

 06 – 09 септември 2018г. - Участие на представители на Община Смолян в Община Ксанти 

по повод Фестивала на Стария град Ксанти – 2018г.; 

 На 18-20 октомври 2018г. се проведе ХV-то Международно изложение „Планините на 

България - гостоприемство в четири сезона“. Участие взеха делегати от побратимените 
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градове Въру (Естония), Гостивар (Македония), Кишпещ (Унгария), Ялова (Турция), като 

на определени за целта щандове представиха своите общини с рекламно-

информационни материали, както  и с презентации за туризма, който развиват; 

 Ежегодният младежки обмен между Община Смолян и Община Кишпещ се проведе в 

периода 13 – 22 юли 2018г. в Унгария, лагера Капталанфюред и 29 юни – 07 юли 2018г. в 

България, община Смолян;  

 Смолян и Зул отпразнуваха 20-годишнина от подписването на споразумение за 

побратимяване и партньорство. По този повод делегация от Община Смолян посети 

Община Зул в периода 03-06 април 2018г., а от 05 април до 24 юни 2018г. в градската 

галерия на Зул бе представена изложба на смолянския художник Стефан Данчев.  

През 2018г. Община Смолян приключи изпълнението на проект SmartImpact, Програма 

УРБАКТ III. На 15 – 16 януари 2018г. се проведе седмата и предпоследна среща на партньорите по 

проекта в Айндховен, Холандия. Заключителната среща по проекта се състоя в град Манчестър, 

Великобритания на 20-22.03.2018 г., където участие взеха представители на Община Смолян. 

Заключително събитие на територията на Смолян бе проведено на 24.04.2018г. в зала 247 на 

общинска администрация. 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 2018 г. стартира изпълнението на проект +CityxChange по програма Хоризонт 2020, 

покана „Интелигентни градове и общности“, Договор 824260. Проектът си поставя амбициозната 

цел да доведе до препоръки за нови политики, ангажиране на общността, регулиране на пазара 

и бизнес модели, които ще дадат възможност за осъществяване на повече дейности за постигане 

на положителен енергиен баланс в рамките на един град и в целия ЕС. 

Смолян е определил три демонстрационни зони, в които да бъдат приложени пилотни 

демонстрационни проекти. Те ще бъдат конкретно разработени и ще се търси финансиране по 

време на изпълнението на проект +CityxChange с помощта на водещите градове и другите 

партньори. Тези зони обхващат спортния комплекс, административния център – нов център и 

културния комплекс и спортната зона в кв. Райково. Целта е да се работи там, където има вече 

въведени мерки за енергийна ефективност или там където вече има разработени инвестиционни 

проекти или възможности за въвеждане на иновации и надграждане на вече постигнатото. 

Бюджетът на община Смолян е 328 625 Евро, което е изцяло безвъзмездна помощ. В 

рамките на този бюджет ще бъдат разработени демонстрационните проекти по примера на 

водещите градове, но така че да отговарят на местните нужди и възможности, чрез конкретни 

подходящи решения и ще бъдат извършени дейности по обследване, проектиране, обмяна на 

опит, дейности по комуникация с гражданите и публичност. Ще бъде разработен и план с 

работна карта за реализирането на визията за развитие до 2050 г. В периода от 06-10.11.2018 г. 

бе проведена стартираща среща по проекта в гр. Трондхайм, Норвегия. 

 
 
 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/75
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Приоритет 4: 

Повишаване стандарта на живот и подобряване условията за личностно развитие 

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 

 

През 2018 г. в Община Смолян са реализирани следните програми и проекти за заетост, 

чрез Дирекция „Бюро по труда - Смолян“: 

- Национална програма  „Активиране на неактивните лица“ – назначено 1 лице 

- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – назначени 5 лица 

- Проект „Ние също можем“ – назначени 2 лица 

- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“- назначени 7 

лица  

- Национална програма „Старт на кариерата“ – назначени 2 младежи 

- Национална програма  „Регионална програма за заетост“ – назначени 8 лица 

- Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – етап 2 – назначени 24 лица 

- Проект „Обучение и заетост“ компонент 2 за хора с увреждания – назначени 63 лица 

- Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – компонент  2 за хора с увреждания – 

назначени 5 лица 

Общият брой лица назначавани по програми и проекти за заетост в община Смолян през 

2018 г. са 117 лица. 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Образованието и грижата за подрастващите е сред основните и водещите приоритети в 

цялостната дейност на Община Смолян, за който се отделя значителен финансов и 

организационен ресурс. 

Календарната 2018 година обхваща две учебни години –  осем месеца от 2017/2018-та и 

четири месеца 2018/2019-та. 

Функциониращи общински образователни институции през 2018 година: 12 детски градини; 

13 училища, от които 9 основни, 2 средни и 2 профилирани гимназии; 2 центъра за подкрепа за 

личностно развитие: ЦПЛР-ОДК–Смолян, и ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Димитров” – 

Смолян. Четири от детските градини и пет от основните училища са в селата Широка лъка, 

Момчиловци, Търън, Смилян и Арда. 

Община Смолян осъществява взаимна координация и дейности с 3-те професионални 

гимназии към МОН и с 2-те професионални гимназии по изкуства към Министерство на 

културата, които са на нейна територия; 

13-те общински училища и 2-та центъра за подкрепа за личностно развитие са на делегиран 

бюджет. 12-те общински детски градини не са на делегиран бюджет. 
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Общият брой деца, обхванати в детските градини към 1 януари 2018 г. – 1 294, а броя на 

учениците, обхванати в общинските училища – 3 389. 

Разработена е, обсъдена с директорите на общинските детски градини и училища и е 

утвърдена със заповед Формула за разпределение на финансовите  средства по стандарти за 

2018 година. 

С Решение №753/29.03.2018 г. на Общински съвет-Смолян, е приет Годишен  план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община 

Смолян през 2018 година. 

С Решение №799/10.05.2018 г. на Общински съвет-Смолян, е приета Система  за прием на 

децата в I-ви клас в училищата на територията на Община Смолян, осъществяващи прием в  I-ви 

клас. 

Осъществяват се дейности по компетентност по ПМС №100/8 юни 2018 година за създаване и 

функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване 

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. 

През учебната 2018/2019 година четирите детски градини и петте училища в селата Широка 

лъка, Момчиловци, Търън, Смилян и Арда са включени в Списъка със защитените училища.  

През учебната 2018/2019 година детските градини и училищата в селата Момчиловци и 

Търън са включени в Списъка на средищните детски градини и училища. 

Координирана и финансово обезпечена е продължаващата квалификация на 

педагогическите специалисти от общинските детски градини, които не са на делегиран бюджет. 

Осигурена е задължителната учебна документация за края на учебната 2017/2018-та година и 

началото на учебната 2018/2019 година. 

Осигурени са познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно 

ползване за децата от подготвителните групи и на учениците от I-ви до VII клас.  

На училищата в селата са предоставени като преимуществени ползватели седем училищни 

автобуса за превоз на пътуващите ученици. 

За значим принос в предучилищното и училищното образование и по повод кръгли 

годишнини с Решение на Общински съвет-Смолян №796/10.05.2018 година Детските градини 

„Слънце“ и „Родопчанче“ и Средно училище  „Отец Паисий“ са наградени с парични награди в 

размер от 1000 лева. 

По проекти е обновена материалната база на част от общинските детски градини и училища. 

На 31.12.2018г. Община Смолян бе финализиран 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. 
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Проектът бе 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.  

Партньори по проекта бяха: Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий", Средно 

общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Смилян и Сдружение "Национално 

сдружение наука".  

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Здравната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическо 

здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за 

здравословен начин на живот.   

 С цел популяризиране на социално значимите заболявания Национално сдружение за 

борба с хепатита „ХЕПАСИСТ“ и Сдружение „ХЕПАКТИВ“ със съдействието на Община Смолян се 

организираха и проведоха безплатни  скринингови  тестове за Хепатит В и С  на територията на 

град Смолян в рамките на кампанията за отбелязване „Световния ден за борба с Хепатита В и С“. 

Целта на кампанията е да облекчи начина на живот, начините за лечение и превенцията при 

пациенти с диабет  сред жителите от град Смолян, като същевременно ще се даде шанс на 

повече хора да се изследват безплатно 

Българска асоциация диабет и Община Смолян организираха безплатни скринингови 

тестове за Диабет. Изследванията се извършиха от  квалифицирани и обучени за естеството на 

работа представители, чрез бързи скринингови тестове, като се взема само капка кръв от пръста.  

Скрининговата акция за диабет се организира  по случай  Световния ден за борба с диабета. Една 

от основните задачи е да се обучи всеки диабетик   сам   да поддържа постоянно кръвната си 

захар в относително нормални граници.  Целта на кампанията е да облекчи начина на живот, 

начините за лечение и превенцията при пациенти с диабет  сред жителите от град Смолян, като 

същевременно ще се даде шанс на повече хора да се изследват безплатно. 

 

 Здравни кабинети 

На територията на община Смолян са разкрити и функционират 20 здравни кабинети, от 

тях  10 са към детските заведения и 10 към училищата.  Медицинските специалисти ангажирани 

с детското и ученическото здраве са 41  на брой, като в детските заведения са 31, а в училищата 

са 10. Общият брой обслужвани  ученици и деца  е 5 273. С Наредба №3/27.04.2000 год. за 

здравните кабинети в детските заведения и училищата на МЗ   се урежда организацията и 

дейността на здравните кабинети.  Към  детските градини има разкрити 10 яслени групи с 192 

деца, в които работят 25 медицински специалиста, отговарящи за здравето и грижите на от 10 

месечна възраст до 3 годишна .  Общ брой деца обслужвани в яслени групи  са  192 деца.  Общ 

брой деца обслужвани в детски градини  са 1 544 деца. Общ брой деца обслужвани в училищата  



 

22 

са 3 729 ученици.  Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания 

на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ, Наредба № 26 от 18.11.2008г. и 

изискванията на РЗИ - Смолян.  

Основни дейности: 

1. Здравно-профилактични дейности 

1.1.Контрол на здравословното състояние на децата – включва ежедневен сутрешен 

филтър при приемането на всяко дете; запознаване със здравословното му състояние на детето 

– температура, преглед за обриви и паразити; осъществяване контакт с родителя относно 

състоянието на детето.  

1.2.Регистриране на имунизационното състояние на децата в здравно- профилактичната 

карта въз основа на данните, получени от личния лекар на детето. Не се допускат деца, на които 

не е направена задължителна имунизация, съответстваща на възрастта, без документ от личния 

лекар за съответното забавяне.  

1.3.Профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване 

разпространението на заразни и паразитни заболявания. Акцентира се върху личната хигиена на 

децата, чрез постоянните контакти с родителите  

1.4. Превантивни дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в  

яслените групи към детските градини. Предприети са мерки за избягване на травми, отравяния, 

изгаряния и др. Не се допускат играчки, предмети, които биха наранили децата.  

1.5. Организиране и провеждане на здравно образование на персонала и родителите на 

децата. В началото на всяка учебна година на общо събрание пред учителския колектив в 

детската градина и училищата  се приема план за здравна просвета.  Спрямо родителите – всеки 

месец на видно място се поставя брошурка или материалът, относно заболяването, като 

акцентът е върху превенция и мерки при лечение.   

1.6. През месеците октомври и ноември 2018г. се проведе обучение на медицинските 

специалисти за ограничаване и предотвратяване на рисковите фактори като алкохол, 

тютюнопушене и употреба на наркотици сред различни целеви групи. Обученията са 

организирани от РЗИ – Смолян, Национален център по обществено здраве по Национална 

програма за превенция на хроничните незаразни болести /2014-2020/ .      

         Участие в обучение  взеха и медицинските специалисти от Община Смолян в кръгла 

маса на тема: „Затлъстяването в детска възраст – причини, проблеми и предизвикателства“ в 

рамките на проекта „Проучването на физическото развитие на съвременното поколение на 

възраст от 3-7 години деца от Смолянска област, финансиран от Фонд „Научни изследвания на 

ПУ „Паисий Хилендарски“ – Смолян, филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив   

 Ангажимент от страна на Община Смолян - Въвеждането на новите стандарти за 

хранене на децата от 10 месечна възраст до 7  годишна възраст  и  необходимостта от 

разработване на нов  модел  на „Здравословно хранене на деца в детските заведения” , 

реализиран  с подкрепата на  РЗИ– Смолян, чрез въвеждане  БИО продукти в менюто на децата 

от  детските градини; 
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 Лечебни заведения 

Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска 

помощ се определят и планират на териториален принцип чрез изработването на Национална 

здравна карта респективно на Областна здравна карта на облост Смолян 

Според чл.32, ал. 2 от Закона за лечебните заведения  Националната здравната карта 

съдържа  конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и 

специалисти от направление „Здравни грижи“ за осигуряване на достъп на населението до 

медицинско обслужване в извнболничната помощ за всички области. Необходимост от 

конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива 

компетентност на съответните структури. 

 На територията на Община Смолян са  регистрирани  

 Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ или ОПЛ /Общо 

практикуващи лекари/  -  24 броя; 

 Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ -  66 броя; 

 Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ  - 4 броя; 

 Амбулатория за специализирана медицинска помощ – в т.ч. 

- Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 38 

броя; 

- Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – 2 броя – в 

т.ч. 

 

 ЛАБОРАТОРИИ 

- Медико-диагностична лаборатория – 4 броя 

- Медико-техническа лаборатория – 15 броя; 

 

 ЛЕЧЕБЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ: 

 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ – 5 броя 

- „Медицински център – Смолян“ ООД  - Управител д-р Мони Турналиев 

- „Медицински център Б и С МЕДИКЪЛС“ ООД – Управител д-р Божидар Каев 

- „Медицински център  МАРАМИР“ ООД – Управител д-р Марияна Методиева 

- „Медицински център - Смолян КЛИНИКЪЛ РИСЪРЧ“ ООД – Управител д-р  Момчил Хубчев 

- „Медицински център СМОЛЯНИ“ и амбулатория за специализирана извънболнична 

медицинска помощ“ ООД - д-р  Григор Лалов 

 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ ЕООД към МБАЛ  –АД 

гр.Смолян 

 МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ – 2 броя  

- „Самостоятелна Медико-диагностична лаборатория“ ООД – гр.Смолян – д-р Илия 

Профиров 

- „Самостоятелна Медико-диагностична лаборатория - МИЛДЕНТ“ЕООД – гр.Смолян – 

рентгенов лаборант Милко Чаушев /бивша Стоматологична поликлиника/  
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 Лечебени заведения за болнична помощ 

 

 МБАЛ „Д-Р Братан Шукеров“ – АД -  гр. Смолян   

МБАЛ „д-р Бр. Шукеров“ АД – Смолян е най-голямата болница в Смолянска област. 

Разполага с модерна материално-техническа база с всички необходими за съвременна 

медицинска дейност болнични и спомагателни звена. В нея се оказва високоспециализирана 

медицинска помощ на пациенти от област Смолян, на туристи и жители на съседни области.В 

МБАЛ - Смолян се извършва диагностика и лечение на остри и хронично изострени заболявания, 

травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните медицински специалности: 

вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, нефрология, клинична хематология, 

кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, детски болести, неонатология, 

инфекциозни болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, неврология, очни болести, 

УНГ-болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, 

обща и клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология. На разположение 

са модерно обзаведени клинична и микробиологична лаборатории, извършващи пълен набор 

изследвания – в областта на образната диагностика, конвенционалната рентгенография, 

компютърната томография, ултразвуковата образна диагностика и ендоскопската диагностика. 

В МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян са единствените в областта структури за 

анестезиология и интензивно лечение, новородени, трансфузионна хематология и хемодиализа. 

Болницата е разположена на 9 етажа, има 26 отделения, част от които със собствени 

операционни зали; 1 модерен операционен блок с 4 хирургични зали; Диагностично-

консултативен център; Високотехнологично оборудване; Трудово-експертна лекарска комисия и 

др. Има договор с НЗОК за над 170 клинични пътеки. 

Общо съществуващи легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности 

в МБАЛ  - АД гр. Смолян са 306 легла. 

През 2018 г. бе открит Център за инвазивна кардиология към МБАЛ „Братан Шукеров“. 

МБАЛ-Смолян има подписан договор със РЗОК и манипулациите се извършват по клинична 

пътека и са напълно безплатни за пациентите. Центърът за инвазивна кардиология бе създаден с 

целева субсидия, предоставена от Министерството на здравеопазването. 

Звеното за инвазивна кардиология е обособено в югоизточната част на Кардиологично 

отделение. Стационарът се състои от четири болнични стаи за болни преди процедурата и за 

наблюдение след това. Залата, където се извършват интервенциите, е с необходимата защита 

срещу йонизиращи лъчения. 

 Център за психично здраве ЕООД – Смолян 

Заведението разполага с 50 легла и извършва активно издирване,  диагностика,  лечение 

и периодично наблюдение на болни с психични заболявания. 

 Предмет на дейност:  

1. Спешна психиатрична помощ; 

2. Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;  
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3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични растройства и домашен 

патронаж;  

4.Психотерапия и психо-социална рехабитация;  

5.Психиатрична и психологична експертна дейност;  

6.Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични 

разстройства за нуждите на регистъра по чл.147 а, ал.1 от закона за здравето;  

7.Промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението;  

8.Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;  

9.Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве. 

 

 Аптеки 

На територията на Община Смолян има 15, като в град Смолян заедно с кв. Устово и кв. 

Райково  са 14  броя аптеки и  1 аптека в с. Смилян. 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

През изминалата 2018 г. ситуацията по отношение на предлаганите от Община Смолян 
социални услуги беше доста динамична, като по редица причини се наложи откриване, 
закриване, промени в целевите групи, промяна на наименование и др. изменения, по 
отношение на  предоставяните социални услуги в общността и специализираните институции. 

Промените, които настъпиха са следните: 
 
1. Промени в наименованията на специализираните институции 

 
С Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г., Министерският съвет приема изменения и 

допълнения на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел прецизиране 
на по-голямата част от дефинициите на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика 
през годините и възможността да предоставят по-широка и гъвкава подкрепа. Голяма част от 
социалните услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги държавно 
делегирана дейност се диференцират съобразно целевата група потребители и се променят 
наименованията им.  

Съгласно §11 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 от 2 
ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане бе необходимо до 30 април 2018 г. кметовете на общини да предприемат 
необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за промяна на 
наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата и местни 
дейности, в съответствие с регламентираните социални услуги в чл.36 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане.  

На територията на Община Смолян функционират следните специализирани социални 
услуги: 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев“ – с. Петково с 
капацитет 100 места  

- Дом  за възрастни хора с психични разстройства – с. Ровина с капацитет 87 места.  
- Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ – с. Фатово 
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Като се има предвид, че тези потребители са пълнолетни лица и не се предвижда 
промяна на целевата група, Община Смолян следваше да предприеме действия по 
преименуването им. 

С Решение № 669 от 06.02.2018г., Общински съвет – Смолян даде съгласие за промяна 
наименованието на двете специализирани институции за възрастни с психични разстройства. 
След извършените законоустановени процедури бяха извършени следните промени: 

 
o Със Заповед № РД01-0375/13.03.2018г. на Изпълнителния директор на АСП 

наименованието на социалната услуга „Дом за възрастни с психични 
разстройства“ се заличава и се изменя с израза „Дом за пълнолетни лица с 
психични разстройства“, с адрес с. Ровина, общ. Смолян, обл. Смолян. 
 

o Със Заповед № РД01-0374/13.03.2018г. на Изпълнителния директор на АСП се 
променя наименованието на социалната услуга, както следва: Изразът „Дом за 
възрастни с психични разстройства“ се заличава и се заменя с израза „Дом за 
пълнолетни лица с психични разстройства“, с адрес с. Петково, общ. Смолян, обл. 
Смолян. 

 
С Решение № 756 от 29.03.2018 г., Общински съвет – Смолян даде съгласие за промяна 

наименованието на специализирана институция за предоставяне на социални услуги държавно 
делегирана дейност: „Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ – с. Фатово с капацитет 
90 места в „Дом за стари хора“ – с. Фатово с капацитет 90 места. След извършените 
законоустановени процедури беше извършена следната промяна: 

 
o Със Заповед №РД01-0850/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП се 

променя наименованието на социалната услуга, както следва: Изразът „Дом за 
стари хора с отделение за лежащо болни“ се заличава и се заменя с израза „Дом 
за стари хора“, с адрес: с. Фатово, общ. Смолян. 

 
 

2. Промени в наименованието на социалните услуги в общността 
През 2018 г. настъпи промяна и в наименованието на социалната услуга „Център за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  3-12 год. с адрес: гр. Смолян, кв. 
“Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31, разкрита със Заповед № РД01-605/27.03.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АСП. 

В изпълнение на §11 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 
246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, Общински съвет – Смолян, със свое Решение 755 от 29.03.2018г. дава 
съгласие за промяна наименованието на социална услуга от резидентен тип от „Център за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  3-12 год. с адрес: гр. Смолян, кв. 
“Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31 и капацитет 12 потребителя, в „Център за настаняване от 
семеен тип за деца без увреждания“ 3-12 год. с адрес: гр. Смолян, кв. “Каптажа“, ул. “Христо 
Христов“ №31 и капацитет 12 потребителя. 

o Със Заповед №РД01-0931/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АСП 
изразът „ Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи 
без увреждания“ се заличава и се заменя с израза „Откриване на Център за 
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настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с адрес: гр. Смолян, кв. 
“Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31, капацитет 12 потребителя 

 
3. Промени в целевите групи на социалните услуги в общността 

 
„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ с адрес гр. 

Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 8 се предоставя като държавно делегирана дейност, 
разкрит със Заповед № РД01-1798/17.12.2015 г. на Агенция за социално подпомагане. След 
проведен конкурс, на основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл.37 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, считано от 30.12.2016 г. 
социалната услуга се предоставя от Фондация „Международна социална служба – България“ 
(МСС-България). 

Фондацията бе изправена пред сериозни предизвикателства при предоставянето на 
услугата, за което бяха уведомени всички институции, касаещи функционирането на центъра. 
През годините на дейност на Центъра се проявиха множество инциденти, предизвикани от 
двама от настанените потребители, създадено бе напрежение, както сред настанените деца и 
младежи, така и сред персонала на услугата. 

Един от потребителите проявяваше тежка форма на физическа агресия, като многократно 
бе упражнявал насилие над децата и персонала. За периода от настаняването си бе нанесъл 
тежък побой на три детегледачки, социален работник, две готвачки и две хигиенистки, като 
някои от тях бяха хоспитализирани за лечение. Последният инцидент придоби широка 
популярност и бе отразен както от местните, така и от национални медии. Негативната „слава“ 
на Центъра за настаняване за деца/младежи с увреждания се разнесе из града и проблемът с 
набирането и текучеството на персонал на услугата се задълбочи. 

В следствие на създадената негативна обстановка задържането на персонал на услугата, 
който да предоставя 24-часова грижа на настанените потребители, стана изключително трудно. 
Налице бе обективна невъзможност да се осигури квалифициран персонал, въпреки 
множеството публикувани обяви за набирането му.  

Липсата на квалифициран персонал влошава качеството на предоставяната услуга, а 
липсата на какъвто и да е персонал прави невъзможно реализирането и предоставянето на 
качествена 24-часова грижа, още повече, че потребителите в Центъра са със специфични нужди – 
деца/младежи с увреждания, за които се изискват специални грижи.  

Проведени бяха множество срещи, на които се обсъждаха и планираха разнородни мерки 
за подобряване положението на Центъра, РДСП – Смолян опита да намери подходяща услуга, в 
която да бъде преместен агресивният младеж, осигурено му бе специализирано лечение както в 
детска психиатрична клиника в София, така и в във Варна, Пловдив и Търговище и в местната 
психиатрична клиника в Смолян, но нито една от предприетите мерки не постигна успех. 

Във връзка с гореизложеното се наложи да бъдат предприети необходимите мерки по 
промяна на целевата група на потребителите на социалната услуга „Център за настаняване от 
семеен тип за деца/младежи с увреждания“, като от услуга за деца/младежи с увреждания, 
центъра да предоставя услуги за деца  без увреждания. 
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Всяко едно действие на общинска администрация многократно бе съгласувано с МТСП, 
Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрил на детето, Регионална дирекция 
„Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“, както и с МРРБ и УО на ОПРР. 

С решение № 670 от 06.02.2018г., Общински съвет – Смолян даде съгласие за промяна на 
целевата група на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/ младежи с увреждания“, с капацитет 14 места, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас 
Беров” № 8  в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г.“ , с 
капацитет 14 места, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 8. 

o Със Заповед № РД01-0401/16.03.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция 
за социално подпомагане се изменя Заповед № РД01-1798/17.12.2015 г., като 
изразът „Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 
увреждания“ се заличава и се заменя с израза „Откриване на Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, считано от 01.04.2018г. 

 
4. Закрити социални услуги 

 
През 2018 г. се закриха 3 броя социални услуги в общността, както следва: 

o Със Заповед № РД01-0935/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АСП, 
считано от 01.06.2018г. е разрешено Закриване на Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания в гр. Смолян, ул. „Зорница“ №10 с капацитет 48 места. 
Мотивите за предприемането на тези действия са свързани с Решение на 
Общински съвет – Смолян №757 от 29.03.2018г., с което е дадено съгласие да се 
закрие Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, а също така и с 
необходимостта от предприемане на мерки и дейности в синхрон с провежданата 
реформа в социалната сфера. 
 

o С Решение №801 от 10.05.2018г., Общински съвет Смолян даде съгласие за 
Закриване на социална услуга от резидентен тип държавно делегирана дейност – 
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г. с капацитет 
12, с адрес: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №30, ет. 1. Решението бе мотивирано от 
факта, че към онзи момент на територията на община Смолян функционираха 3 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и налице бе 
обективна невъзможност да бъде достигнат капацитета на трите услуги, поради 
това, че липсват достатъчно потребители не само от община Смолян, но и от област 
Смолян, нуждаещи се от резидентен тип грижа. Община Смолян получи 
положително становище от ДАЗД, относно намерението да се закрие услугата 
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“- гр. Смолян, а 
настанените деца да се преместят в „Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания“ в кв. Устово, при стриктно спазване регламента на Закона за 
закрила на детето. 
Със Заповед №РД01-1274/28.06.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за 
социално подпомагане, считано от 01.07.2018г. е дадено разрешение за Закриване 
на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ в гр. 
Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ №30, ет. 1 с капацитет 12 места. 
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o Със Заповед №РД01-1658/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за 
социално подпомагане, на основание чл. 5, ал.1,т.6 от Устройствен правилник на 
АСП, чл. 6, ал.1, т.6 от ЗСП, във връзка с чл. 36в, ал.7 и ал.8 и §1, т.33 от ППЗСП и във 
връзка с постъпил комплект иницииращи документи, съдържащи доклад от 
извършен мониторинг и предложение от Ръководителя на Инспекторат е наредено 
Закриване на социалната услуга в общността от резидентен тип, държавно 
делегирана дейност „Наблюдавано жилище“ с капацитет  4 места, с адрес: гр. 
Смолян, ул. „Братан Шукеров“ №27, бл. „Трандевица“ А-1, вх. А, ап. 12. Заповедта 
бе в сила от 01.07.2018г. В законоустановения срок Община Смолян обжалва 
заповедта пред Министерство на труда и социалната политика, но с Решение 
№РД05-115/28.09.2018г. на Министъра на труда и социалната политика жалбата е 
отхвърлена. В мотивите на цитираното Решение е посочено, че разпоредбата на чл. 
36в, ал. 7 от ППЗСП гласи, че при констатирана липса на потребители в социална 
услуга, когато е делегирана от държавата дейност, за период 3 месеца, 
изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава 
закриването и по мотивирано предложение на инспектората. Извършена проверка 
е установила липса на потребители за период по-дълъг от 3 месеца, поради което 
са налице основания за закриване на услугата „Наблюдавано жилище“. 
 

5. Открити нови социални услуги 
 

Във връзка с необходимостта от синхронизиране на съществуващите социални услуги с 
изменените нормативни документи в социалната сфера беше закрит Дневния център за деца и 
възрастни с увреждания. Това бе наложено с цел прецизиране на по-голямата част от 
дефинициите на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика през годините и 
възможността да се предоставя по-широка и гъвкава подкрепа. 
 Едновременно с даденото съгласие за закриването на социалната услуга „Дневен център 
за деца и възрастни с увреждания, Общински съвет – Смолян в свое решение № 757 от 
29.03.2018г. даде съгласие и за разкриването на две нови социални услуги, а именно: 
 

o Считано от 01.06.2018 г. е открит „Дневен център за деца и младежи с 
увреждания“, гр. Смолян, ул. „Зорница“ №10 с капацитет 36 места – разкрит със 
Заповед №РД01-0934/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП.  
 

o Считано от 01.06.2018 г. е открит „Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания“,  гр. Смолян, ул. „Зорница“ №10 с капацитет 12 места – разкрит със 
Заповед №РД01-0937/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП 

 
 

6. Създаване и присъединяване на социални услуги към  комплекси за социални услуги 
 

o С Решение на Общински съвет – Смолян № 833 от 07.06.2018г. е дадено съгласие за 
присъединяване на социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване 
от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 12, с адрес: гр. Смолян, кв. 
Каптажа, ул. „Христо Христов“ №31 към Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства. 
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Комплекс за социални услуги за деца и семейства е създаден с Решение № 752 на 
Общински съвет – Смолян от 23.08.2011 г. В Комплекса са обединени социалните услуги – 
Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, 
които се управляват от Фондация „Международна социална служба – България“ (МСС-България). 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална услуга, която 
предоставя грижи на деца от 3 до 12 години и от 15.06.2015 г. също е възложена за управление 
на Фондация „Международна социална служба – България“ съгласно договор № ОДЗ-15.06-
1/15.06.2015 г. 

Включването на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3-12 г. към 
Комплекса ще допринесе за още по-добрата координация на работата, за оптималното 
управление на материалните, трудовите и финансовите ресурси на четирите социални услуги. 
Освен това чрез възможността за взаимозаменяемост на екипите повече специалисти ще могат 
да са в полза на децата от различните услуги с цел предоставяне на качествена грижа на 
потребителите. 
 

o С Решение на Общински съвет – Смолян № 834 от 07.06.2018г. е дадено съгласие за 
обединяване на социалните услуги в общността: Дневен център за деца и 
младежи с увреждания, с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет 36 
места и  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес гр. Смолян, ул. 
“Зорница“ №10, капацитет 12 места, държавно делегирана дейност, в Комплекс 
за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания. 

 
Във връзка с приетите изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане (ППЗСП), голяма част от социалните услуги и специализирани институции 
за предоставяне на социални услуги държавно делегирана дейност се диференцират съобразно 
целевата група потребители и се променят наименованията им. 

В изпълнение на горепосочените нормативни изисквания, на заседание на Общински 
съвет – Смолян, състояло се на 29.03.2018 г., бе взето Решение № 757 за: Закриване на Дневен 
център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ - държавно делегирана дейност с адрес гр. 
Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет 48 места и разкриване на: Дневен център за деца и 
младежи с увреждания „Звънче“–държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. 
“Зорница“ №10, капацитет 36 места и  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания–
държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет 12 места. 
 Със Заповеди № РД01-0935/11.05.2018 г.; № РД01-0934/11.05.2018 г. и № РД01-
0937/11.05.2018 г.  на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) се 
разрешава: 

1. „Закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания в гр. Смолян, 
ул.“Зорница“ №10 с капацитет 48 места“, считано от 01.06.2018 г. 
 2. „Откриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Смолян, ул. 
“Зорница“ №10 с капацитет 36 места“, считано от 01.06.2018 г. 
 3. „Откриване на социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания“ с капацитет 12 места, считано от 01.06.2018 г. с адрес: ул. „Зорница“ №10, гр. 
Смолян, общ. Смолян, обл.  Смолян.“ 
 С оглед на ефективното използване на наличната материална база, на трудовите и 
финансовите ресурси и оптимизиране организацията на работата, целесъобразно бе 
обединяването на двете социални услуги в Комплекс за социални услуги, с което да се постигне 
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по-голяма гъвкавост при управлението им и по-високо качество на предоставяните услуги на 
двете целеви групи потребители.  
  

След всички извършени промени през 2018г. социалните услуги, които се предоставят на 

територията на община Смолян могат да бъдат обобщени по следния начин: 

o Специализирани институции: 

- „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“, с адрес с. Петково, общ. Смолян, 

обл. Смолян; 

- „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“, с адрес с. Ровина, общ. Смолян, 

обл. Смолян; 

- „Дом за стари хора“, с адрес: с. Фатово, общ. Смолян; 

- Дом за деца лишени от родителска грижа – с. Широка лъка 

o Услуги от резидентен тип: 

- „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, гр. Смолян, ул. „Зорница“ №10 с 

капацитет 36 места; 

-  „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр. Смолян, ул. „Зорница“ №10 с 

капацитет 12 места 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с адрес: гр. Смолян, кв. 

“Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31, капацитет 12 потребителя; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с адрес гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. „Атанас Беров” № 8 с капацитет 14 места 

 

o Услуги, предоставяни в общността 

- Център за обществена подкрепа гр. Смолян;  

- Личен асистент,  социален асистент и домашен помощник – От 01.01.2018г. услугите се 

предоставят чрез държавно делегирана дейност и към 31.12.2018г. 175 потребителя 

получават помощ в дома от 154 асистента/помощника. 

- Приемна грижа – предоставя се в рамките на проект „Приеми ме 2015“, Към 

30.11.2018г. утвърдените приемни семейства в Община Смолян са 26. 

- Домашен социален патронаж - ежедневно предоставя до дома на потребителите храна 

– обедно меню, включващо супа, второ ястие и четвърт хляб. Услугата се заплаща от 

потребителите. 

- Общински фонд „Инвитро“ – подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. 

През 2018г. са отпуснати средства в размер на 5 000 лв. за лечение. 

- Детска кухня – осигуряване на храна на 210 деца от 10 месеца да 3 годишна възраст. 

Раздаването на храната се извършва от специализиран транспорт  в 6 пункта на 

територията на града и 1пункт в с. Търън. 

- Обществена трапезария - От м. октомври 2016 г. топъл обяд се предоставя по Проект 

BG05FMOP001 - 03.002-0120 – „Осигуряване на топъл обяд в Община Смолян”. Директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд – 

2016 “BG05FMOP001-03.02. Преди това обществената трапезария се финансира през 

зимния период от Фонд социална закрила а през летния сезон от Община Смолян. Топъл 
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обяд по проекта се предоставяше и през 2018 г. на общо 6 пункта – в гр. Смолян, кв. 

Райково, кв. Устово и селата Смилян, Момчиловци и Търън. В рамките на проекта е 

предвидено общо 170 човека, отговарящи на изискванията на програмата да получават 

топъл обяд. Крайния срок на проекта е 31.12.2019 г. 

- Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие – 

функционира в рамките на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в 

община Смолян“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. В 

рамките на проекта се предоставят следните услуги: Ранна интервенция на 

уврежданията; 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. 

Общия брой деца, ползвали услугите на Общностния център към 31.12.2018г. са 765. 

- 15 пенсионерски клуба с 1 159 членове.  От тях 7 в град Смолян и 8 в селата. 

- Организации на хората с увреждани в Община Смолян - общо 6: Съюз на инвалидите; 

Съюз на глухите; Районна организация на слепите – Смолян; Съюз на военноинвалидите – 

Смолян; Съюз на слепо-глухите; Сдружение на „Срещу диабета ръка за ръка“ – Смолян. Общата 

численост на членовете е 1649 лица. 

- Еднократни помощи – по решение на Общински съвет – Смолян през 2018г. са изплатени 

15 000 лева, на основание Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

помощ на лица и семейства от община Смолян. 

- Подпомагане на столетници на територията на община Смолян – с решение на Общински 

съвет – Смолян са определени и изразходени средства в размер на 3 000 лева. 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 През 2018 г. Консултативния съвет по въпросите на младежта към Община Смолян одобри за 
финансиране пет проекта на стойност 2 498,64 лв. на организации, работещи в сферата на 
младежките дейности, 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.  
 

- Проект „Трасиране и поставяне на маркировка на нови еко-пътеки в района на с. Киселчово” 
на Сдружение „Артел 13“ на стойност 500 лв. – Проектът цели да се възстановят и изградят 
две еко-пътеки в района на с. Киселчово, да се насърчи участието на младите хора в 
доброволчество, отговорно отношение и грижа за природата, популяризиране на село 
Киселчово и горното поречие на р. Арда като място за природен и младежки туризъм. 
Фокусът е поставен върху младежката активност и практическо обучение за живот в 
хармония с природата, като и младежкото доброволчество. 
 

- проект „Хаджичоневата къща – традиционните родопски занаяти, медникарство и гайдарство 
в ръцете на младите хора” на Сдружение „Родопски хайдути“ на стойност 500 лв. – Проектът 
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цели младите хора да се запознаят с тънкостите на традиционните родопски занаяти – 
медникарство и гайдарство, с българските възрожденски традиции. Фокусът е поставен върху 
близката и интересна среща с миналото, връщането към корените, възрожденската култура и 
практикуването на занаяти, чрез монтирането на две витрини, представящи експозиции, 
свързани със занаятите – медникарство и гайдарство в Родопите. 
 

- проект „Подадена ръка предпазва от беда“ на Сдружение „Клуб на жените Родопчанка“ на 
стойност 500 лв. - проекта цели превенция насилието и злоупотребата над момичета, 
информиране на обществеността за проблема и възможностите за превенция. Фокусът е 
поставен върху повишаване на информираността за възможностите за защита. 
 

- Младежка инициатива „Млад катерач“ на Сдружение „Криле от светлина” на стойност 498,64 
лв. - Проекта цели да подпомогне преодоляването на заседналия начин на живот на 
младежи от гр. Смолян, като увеличи интереса към активните спортове и създаде достъпни 
възможности за обучение за практикуване на скално катерене. Фокусът е поставен върху 
засилване на интереса на младите хора към катерачните обекти в близост до гр. Смолян, като 
място за прекарване на свободното време, което от своя страна е предпоставка за превенция 
на множество вредни навици – употреба на наркотици, тютюнопушене, алкохол и др. 
 

- проект „Въвеждане на допълнителни услуги за младежи в младежки център в град Смолян, 
чрез закупуване на спортно-развлекателни съоръжения в Община Смолян“ на Сдружение 
„Млади изследователи за младежко развитие” на стойност 500 лв. – проектът цели да бъде 
създадено уютно пространство в което младите хора да развиват дейност, да канализират 
енергията си, както да се изгради устойчива среда за тяхното развитие, чрез закупуване на 
професионална Джага.   

 

 

 Дейности свързани с превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора и 
повишаване на сексуалната им култура, насърчаване на междуетническото и 
междукултурното опознаване, толерантност и диалог, организирани от МКБППМН и 
Превантивно-информационен център по наркомании, Община Смолян, ОД на МВР, РУО 
Смолян, и др.: 

- Лекция с участие на представители на съдии от Районен съд-Смолян; 
- Обучение на доброволци на ПИЦ-Смолян; 
- Конкурс "Талантите на Смолян" под надслов "Не на агресията, не на дрогата"; 
- Обучение на доброволците към ПИЦ с участие на градовете Кърджали, Смолян, Стара 

Загора, Хасково 
- Информационни кампании и срещи по повод отбелязване на световен ден без 

тютюнопушене, отбелязване на международен ден за борба с употребата и 
нелегалния трафик на наркотици, Световен ден на борбата със СПИН, Вредни ли са 
наргилето и електронните цигари; 

- Антиспин кампания. Стикери с мотото, раздадени от доброволци на ПИЦ 
- Посещение на доброволци от ПИЦ-Смолян на Център за рехабилитация на зависими 

при Сдружение "Ретро Надежда"- с. Войводиново по повод международен ден на 
доброволеца; 

- Конкурс Добротата в моя клас; 
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- Отбелязване на Световния ден на борбата с тормоза в училище – ден на розовата 
фланелка; 

- Лекции и беседи на теми "Толерантност в общуването" и "Агресията сред учениците"; 
- Конкурс „Талантите в Смолян“; 
- Информационна кампания Рисково поведение и трафик на хора; 
- Информационна кампания, практически занимания „Полицейска академия“ 
- Викторина със състезателен характер "Ваканция, здравей" 
- Национална викторина по безопасност на движение. 

 

 Проведена бе младежка кампания „Мисия Смолян-2018” от месец юли до месец август, с 
участието на над 54 младежи в града и 41 – в селата. Младите хора участваха активно в 
облагородяването, почистването и разкрасяването на град Смолян и селищата в общината.  
 

 В резултат на дългогодишното сътрудничество и ежегодния обмен между Общините Смолян 
и Кишпещ, Унгария, група от 20 ученика от Община Смолян взеха участие в летен младежки 
международен лагер на езерото Балатон, Унгария, от 13 юли до 22 юли 2018 г. По време на 
престоя си те участваха в редица спортни прояви, запознаха се с културните особености и 
характерни традиции на Унгария. 

 

 От 29 юни до 7 юли на посещение в Смолян бяха 20 ученика от побратимената Община 
Кишпещ, Унгария. Гостите се запознаха с красотите на Родопите, исторически и природни 
забележителности, участваха в спортни прояви.   

 

 Във връзка с популяризиране на дейността на Общинска администрация – Смолян на 30 
октомври 2018 г. Община Смолян бе домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. 
Ученици от ППМГ „Васил Левски”, ПГТТ „Христо Ботев“, ПГИ „Карл Маркс“ и ОУ „Стою 
Шишков“  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, гл. архитект и директори на дирекции и ръководиха Община 
Смолян. В проявата взеха участие 8 ученика. 

 

 През м. май тържествено бе връчено знамето на третия в страна ученически гвардейски 
отряд, сформиран в Езикова гимназия „Иван Вазов“. В тържеството участваше гвардейски 
представителен духов оркестър. 

 

 
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, както и за различни благотворителни инициативи. 

 

КУЛТУРА 

Основните организации в общинската културна инфраструктура са както следва: 

o Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“; 
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o Регионална научна библиотека „Николай Вранчев”; 

o Художествена галерия „Петър Стайков“; 

o Регионалният исторически музей „Стою Шишков“; 

o Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа  

обсерватория“ /ПАО/  

o Фолклорен ансамбъл „Родопа”;  

o Читалища – общо 29 действащи на територията на общината през 2018г.  

o Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК- Смолян  

o Клуб  на дейците на културата и Галерия „Петър Стайков“  

 

 Многообразните дейности в областта на културата, които Община Смолян организира 

през 2018 г., се осъществяват самостоятелно или в сътрудничество с културните институти и 

читалищата в града и общината, като целят създаване на културен продукт с високо качество и 

разпространяване на културни ценности сред широк кръг потребителски групи. 

Културният календар на Община Смолян е богат и наситен с дейности и събития от 

международно, национално и местно значение. Община Смолян си сътрудничи много добре и 

със 101-ви Алпийски полк – Смолян. 

През 2018 година Културният календар включва планирани традиционни и иновативни 

събития, като по-важните от тях са: 

- честване на Националния празник на Република България и официалните празници, като за 

всеки от тях поотделно се съставя културна програма; 

- честване на 18 юни – Празник на обединения град и 21 октомври – Празник на Община Смолян 

по повод 106-годишнината от Балканската война (1912 г.); 

- Майски културни тържества с богата едномесечна програма, която включва концерти, 

театрални спектакли, художествени и други изложби, фестивали, викторини, презентации. В 

Майския календар се открояват тържествата на 9 май и най-вече на 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост, когато с Годишна награда на Община Смолян за 

постиженията бяха отличени творци, педагози, научни работници и журналисти; 

- честване на официални празници, бележити дати и  годишнини; 

- честване на традиционни празници: Богоявление, Бабинден, Песпонеделник, Сирни заговезни 

/Прошка/, Тодоровден, Великден, Гергьовден, Предой, Петровден, Илинден, Устовски панаир и 

др.; 

- селищни празници и събори; 

 - Провеждане на Втори национален конкурс „С песните на Георги Чилингиров“ , който се 

проведе в с. Полковник Серафимово в периода 30.06-01.07.2018 с участието на читалища и 

самодейни състави от района и страната.  

- През м. Юни, в с. Широка Лъка бяха отбелязани 200 години Просветно дело в селото.  
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- На 04-05 Август в с. Гела се проведе 16-тото Гайдарско надсвирване – събор, който 

традиционно премина при засилен интерес и отлична организация с нова сцена и многобройни 

участници.  

- Провеждане на традиционен събор в местността Хайдушки поляни с участие на читалищни 

самодейни състави от Община Смолян. Организира се от селата Кутела, Виево, Славейно, 

Петково и Момчиловци и Соколовци.   

- В периода 22-23 Септември бе организирано първото издание на Национален гайдарски събор 

„Апостол Кисьов“ в с. Стойките.  Проведе се под патронажа на Министерство на културата.  

- На 23.09.2018г. в с. Широка Лъка бяха отбелязани тържествено 140 години от рождението на 

Българския Екзарх Стефан.  

- В периода 21-23.09. 2018г. в с. Момчиловци се проведе Фестивал на киселото мляко – култура и 

традиции – Киселото мляко – новият път на коприната.  Фестивална бе богата и разнообразна. 

Фестивалът има за цел да популяризира традициите в производството и консумацията на кисело 

мляко и млечни продукти в Родопите, в съчетание с богатството на песенния и танцов фолклор, 

занаяти и култура.  Фестивалът се провежда под патронажа на Министерство на туризма и с 

подкрепата на Посолството на Китайската народна република, Китайската компания „Брайт 

Деъри“ и Български център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай.  

- на 01 и 02 октомври 2018 . се проведе  Национален празник на поезията. Организанори са 

Община Смолян, Съюз на българските писатели и КДК. В празничната програма се включиха 

изявени български творци от различни поколения и стилове  от цялата страна. Сред тях са 

академик Антон Дончев, Матей Шопкин, Георги Константинов, Петър Анастасов, Боян Ангелов, 

Димитър Христов, Иван Есенски, Надя Попова, Надежда Захариева, Елена Алекова, Иван 

Странджев, Елка Няголова, Димитър Милов, Минчо Минчев, Димитър Златев, Филип Марински, 

Светозар Казанджиев, Георги Гривнев, Величка Петкова и Тодор Згуров.В програмата са 

включени „Час по България“ в училища на общината и други градове от областта, музикално-

поетичен спектакъл „Огънят“ и други прояви. 

- В последната седмица на м. Октомври се проведе традиционният Празник на Смилянския 

фасул в с. Смилян с богата културна програма, конкурс за ястия от фасул, конкурс за пано от 

фасулеви зърна и други.   

- Партньорство в организацията и провеждането на V Международен театрален фестивал за 

детска и младежка публика „Забранено за възрастни 2018”; 

- на 20.04.2018 г. се проведе Пето издание на фестивал „Пусть всегда будет солнце“ – в 

партньорство между РУО – Смолян, НД Русофили – Смолян, Руски клуб-Смолян и Община 

Смолян 

•    Община Смолян оказва пълно съдействие и помощ на културните институции, като 

работи в партньорство с тях при реализиране на конкретни проекти, спомага за тяхното развитие 

и за реализирането на културния им потенциал. През 2018 г. се осъществиха десетки съвместни 

проекти с РИМ „Стою Шишков“, Регионална библиотека „Николай Вранчев“, Художествена 
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галерия, Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, ФА „Родопа“, Клуб на дейците на 

културата. 

• Читалищата в община Смолян се утвърждават като културно-просветни центрове с 

развиващи се социални и информационни функции: 

- в община Смолян са регистрирани съдебно, както и в Националния публичен регистър на 

народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на културата, 31 читалища. 

Четири от тях са в град Смолян. Общият брой на читалищните членове е около 3 000. 

- реализира се Годишна програма за развитие на читалищата в Община Смолян през 2018 

година, приета от Общински съвет – Смолян, чрез която те се утвърждават като културно-

просветни институции с многообразна дейност. Читалищата се отчитат ежегодно пред 

Общинския съвет – Смолян за дейността си и разходването на държавната субсидия. 

- през 2018 година с държавна субсидия от 443 875 лв., при стандарт за една субсидирана бройка 

8375 лв., се субсидират 29 читалища. 

- между Община Смолян и читалищата са сключени и се изпълняват договори, в които 

читалищата се задължават да изпълняват Годишната програма за читалищната дейност за 2018 

г., а Община Смолян се задължава да им превежда държавната субсидия, според 

разпределението, извършено в началото на годината от нарочна комисия. 

•    В дейностите по изработване на паметни знаци: релефи, паметници, плочи, Община 

Смолян не само организира проектирането и реализацията, а организира и тържествата по 

тяхното откриване.  

• Община Смолян, в специално създаден Регистър на местните поделения на 

религиозните общности, вписва религиозните общности и осъществява взаимовръзките си с тях 

на основа на нормативни актове.  

 Археолозите от РИМ „Стою Шишков“, гр. Смолян проведоха отново 

археологическото проучване на обект „Момчилова крепост”, с. Градът в периода  13-27.08.2018 

г. Проучването включва терен /75 кв.м./ край северната стена и е финансирано целево от 

Министерството на културата. Открити са 18 находки – връх на стрела, накити, прешлени за 

вретено, монети и др. 

 

СПОРТ 

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.  

Освен като цялостен организатор, община Смолян е подкрепила реализирането на много 

спортни събития, както и младежки активности. За 2018 година, Общината е подкрепила над 
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спортни събития, свързани с състезания по ски, карате, спортни танци, моторни спортове, 

велосипеди и много други, като е подсигурявала награди и е предоставяла своята материална 

база. Всички спортни клубове са получили подкрепа от Общината за реализирането на тяхната 

тренировъчна и спортно състезателна дейност, както и реализирането на спортни лагери. Екипът 

на община Смолян работи активно за привличането на интерес от страна на различни спортни 

клубове, да провеждат своите лагери в Смолян. Това освен, че популяризира Смолян като 

дестинация, дава възможност за обмяна на опит на спортните специалисти в Смолян със своите 

колеги от страната. 

В началото на годината, Община Смолян активно участва в реализирането на  Общинския  

и Областен кръг на Ученически игри 2017/2018.   

През м. януари Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов отличи 

кмета Николай Мелемов с плакет за цялостен принос за развитието на детско-юношеския футбол 

в община Смолян. Призът бе връчен  на тържествена церемония за приноса за развитието на 

детско-юношеския футбол и за перфектно поддържаната спортна инфраструктура в общината. 

За четвърта поредна година Общината Смолян и „Пампорово“ АД подписаха 

споразумение за безплатно ползване на Пътническа въжена линия (ПВЛ) №3 / едноседалков 

лифт от „Малина” до „Студенец”/ за всички ученици от община Смолян на възраст от 7 до 18 

години.  

03-05.03.2018 - Турнир за „Купата на Кмета“, организиран от община Смолян в Спортната 

зала „Величко Чолаков“, участие взеха 32 състезатели. 

Проведе се традиционния Осмомартенски турнир по мини-футбол за момичета, 

организиран от Община Смолян и РУО . Събитието се проведе в салона на ЕГ „Иван Вазов“ гр. 

Смолян. Състезанието бе в две дивизии – момичета до 14 г. и момичета до 15 г. 

На 28.03.2018 .г в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Смолян се проведе Национална 

викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“. Организатори на 

събитието бяха община Смолян, СБА , Пътна Полиция, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Смолян. 

Състезанието имаше за цел да провери до каква степен учениците са запознати с правилата на 

движение. 

12.05.2018 - БФС съвместно с община Смолян за шеста поредна година организира 

футболен турнир, чиято цел е децата да обичат футбола, а родителите да видят какво е 

направила община Смолян за развитието на спорта. В надпреварата участваха отбори от седем 

детски градини от Смолян. Те получиха купи и медали в различни категории: „най-коректен 

отбор”, най-добра защита”, „най-перспективен отбор”, „отбор с най-много таланти” и др. 

Футболните срещи се проведоха на Мултифункционалната спортна площадка в Смолян. 

23.05.2018 г. - За десета поредна година се проведе футболният турнир: “Не на дрогата, не 

на агресията“. Проявата е организирана от Превантивно-информационен център по наркотични 
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вещества, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни към община Смолян и Областен съвет на Български футболен съюз в Смолян. 

Участие взеха ученици от начален курс на общинските училища. За всички състезатели имаше 

осигурени купи, награди и храна. Спортната инициатива за провеждането на футболния турнир е 

да се противопоставим срещу употребата на наркотични вещества и агресията сред децата, 

съобщиха организаторите. 

Всяка година Община Смолян включва в празничната си програма за децата на Смолян, 
велосипедна надпревара. И тази година на 1 юни имаше такава инициатива, но без състезателен 
характер.  
В спортната проява, която стартира под моста до Амфитеатъра, Нов център, се включиха 53-ма 
малчугани от 4 до 12 години. Организиране бе и томбола с награди за децата.  

Проведе се и превърналото се в традиция велосипедно състезание „Обиколката на 

Смолян”, което е посветено на 18 юни – Празник на Обединения Смолян. В състезанието 

участваха 22 състезатели. Определеният маршрут е с дължина 18.5 километра и минава през 

целия град. Организатори на събитието са Община Смолян съвместно с дирекция „Пътна 

полиция“ към ОД на МВР . 

През м. юни по повод празника на Търън тази година бе организиран Благотворителният 

турнир по тенис на корт и футбол на малки врати за купата на кмета на Търън, който се провежда 

за първи път. В продължение на седмица на Многофункционалната спортната площадка в селото 

над 200 души наблюдаваха атрактивните срещи по футбол и тенис. Събраните средства от 

таксите за участие и даренията ще бъдат използвани за подпомагане на спортните дейности в 

селото.  

От 18 - 21 юни в Смолян се проведе Международен детско - юношески турнир по футбол. 
Спортната проява се организира от футболна академия "Палас" - Рудозем съвместно с 
общините  Смолян и Рудозем. Участват 5 отбора - 4 български и 1 от школата на "Валенсия" 
Солун. 

На 05 и 06.07.2018 г. в град Смолян се проведе финалния етап на Държавното-военно 

първенство по футбол на малки врати жени. До финалния етап се класираха отборите на Транс-

Логистик Бургас, ВУСК "Васил Левски" Велико Търново,   ВСК "Хелиспорт" Крумово и ВМСК 

Варна.  

През м. август се проведе Първият турнир в памет на Величко Чолаков, който се 

организира от Община Смолян и Спортен клуб по вдигане на тежести „Родопа“. В турнира, който 

бе с демонстративен характер, взеха участие състезатели от осем отбора, разпределени във 

възрастови групи - деца до 13 години и кадети до 15 години, представители на клубове по 

вдигане на тежести от Бургас, Хасково, Русе, Асеновград, Варна, Сопот и Смолян. 

По инициатива на г-н Мелемов бяха напълно обновени две спортни игрища в района на 

блоковете „Прогрес“ в кв. Устово. На терените е поставена изкуствена трева от високо качество, 
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което гарантира пълноценни спортни изживявания на всички хора, които ги използват. Игрищата 

са подходящи за провеждане и на състезания. Освен чисто нова настилка на едното игрище 

беше изградена нова ограда, а на другото ремонтирана съществуващата. В крак с всички норми и 

изисквания са монтирани врати , които са неподвижно анкерирани към терена. 

Община Смолян организира за първи път състезание по Дуатлон /велосипеди и бягане/ 

по повод Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Спортното събитие се 

проведе на 21 септември. Организатори на събитието са Община Смолян, ОД на МВР, РИОСВ и 

РУО на МОН. Маршрутът, който трябваше да преминат състезателите, е с обща дължина 4,5 

километра, като са предвидени малко повече от 3, 5 километра да са велосипедни, а останалите 

бегови.  

За поредна година Община Смолян ще отбележи Световния ден на ходенето. Стартът 

бъдеше даден на 13 октомври от кметът Николай Мелемов и председателят на Българската 

асоциация спорт за всички /БАСВ/ Ирен Цветкова. Над 450 ученици, учители, представители от 

община Смолян, спортни клубове и хора от други общини се включиха в инициативата. „Повече 

ходене, повече спорт и повече активност”. Проявата се организира от община Смолян, БАСВ и 

Сдружение „Фън ин дъ маунтин“. В нея се включиха също РУО на МОН и ОД на МВР. Походът, 

който е 4,6 км, започна от пешеходната зона на пл.”Свобода” до резерват „Амзово”. Община 

Смолян провежда и участва в Световния ден на ходенето повече от 12 години. Проявата цели 

популяризиране на ходенето като ефективна и лесна за практикуване двигателна активност за 

хора от всички възрастови групи. Организаторите на събитието подготвиха многобройни награди 

за участниците, както и традиционната томбола с изненади. В горски парк „Амзово” имаше 

танцов хепънинг с открити работилници, организирани от „Фън ин дъ маунтин“. 

520 деца от всички смолянски училища и детски градини участваха в лекоатлетическата 

щафета, която традиционно организира Община Смолян, по случай 106 години от Балканската 

война и Освобождението на Родопите. Тази година в надпреварата се включиха родители, 

възпитатели и учители. Стартът бе даден на площад „България”, а финалът бе на площад 

„Свобода”. Преди началото на щафетата учениците почетоха легендарният пълководец 

полк.Владимир Серафимов с поднасяне на венец пред паметника му на новия център в Смолян. 

От площад „България” до площад „Свобода” учениците пробягаха разстоянието и символично 

сляха тези две съкровени думи – България и Свобода . Участие взеха и децата от предучилищна 

възраст от детските градини с техния традиционен крос по пешеходната зона. 

Изградената по проект площадка в жилищна зона Нов център /за болницата/ бе 

надградени с поставянето на нови фитнес уреди. Идеята е на кмета Николай Мелемов и 

следваната политика на общинската администрация за надграждане на вече реализирани 

проекти. Новата фитнес площадка е изградена със средства на община Смолян. 

Община Смолян за втора поредна година беше домакин на Националния фестивал на 

бойните спортове „Свети Архангел Михаил“, който се проведе в спортната зала „Величко 

Чолаков”. Турнирът бе открит от президента на Българската джу-джицу федерация проф. Томо 
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Борисов и кмета на община Смолян Николай Мелемов. Турнирът обедини общо пет бойни 

системи, като в мероприятието взеха участие почти всички спортни клубове в страната, които 

развиват карате, джу – джицу, специална самозащита, файтинг или дуо система. Тази година в 

проявата се включиха и състезатели от съседна Гърция. Организатори на състезанието бяха 

Спортен клуб „БУДОКА – България“, Община Смолян, Областна дирекция на МВР – Смолян, 

Обществено движение "Коректив", Център за подкрепа и личностно развитие ОДК – Смолян, 

Българска джу – джицу федерация и Българска федерация по полицейска лична защита. 

Мероприятието, което се проведа за втора поредна година, се утвърди като най – големия 

турнир по бойни изкуства в страната. В дните преди състезанието беше организиран отворен 

семинар по карате, джу – джицу и специална самозащита за граждани, както и отворени 

кондиционни тренировки по кросфит и пилатес. Турнирът се проведе в дните 10-11 ноември . 

През м. декември се проведе и традиционната анкети „Спортис на годината“. Андрея 

Дяксова е спортист на 2018 г. на община Смолян. Спортист на гражданите е 9-годишният Емил 

Бимбашиев. Треньори на годината са сенсей Здравко Младенов/ за втора поредна година/ и 

Атанас Жисов. Официалната церемония по награждаването се състоя в Общината.  

Номинирани за „Спортист и треньор на 2018” бяха 17 състезатели от 7 спортни клуба и 4-ма 

треньори, след попълнени анкетни карти. За втора поредна година община Смолян, предостави 

възможност на гражданите да гласуват и излъчат - „Спортист на гражданите на Община Смолян“ 

за 2018 г., чрез публикувана на официалния сайт на Общината анкета. 

 

Община Смолян организира коледно състезание по плуване, което се проведе в Плувния 

басейн на 15 декември. В него участваха над 90 деца на възраст от 7 до 11 години. Плувците 

показаха завидни умения в дисциплините кроул, гръб, бътерфлай и бруст. 

В организацията освен Общината участваше и Спортен клуб по плуване –Смолян 

 

Приоритет 5: 

Подобряване на административния капацитет за по-качествено и компетентно управление с 

участие на гражданите 

 

 Една от основните задачи и дейности на Общинска администрация – Смолян е 

облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

Нейната дейност се основава на принципите на законност, откритост, отговорност, достъпност и 

координация. За изпълнението на тези задачи и основни дейности на администрацията вече 

няколко години функционира Център за информация и услуги на гражданите. 

 Център за информация и услуги на гражданите е с непрекъсваем режим на работа с 

потребителите на административни услуги. Въведено е гъвкаво работно време, като същото за 

Центъра е удължено без прекъсване на плаващ график от 08:00 ч. до 18:00 ч. 
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 Оценявайки значението на качеството на административното обслужване и подобряване 

на управлението на процесите, отчитайки предимствата да се работи по ясни, прозрачни и 

утвърдени правила и модели, Общинска администрация – Смолян поддържа и усъвършенства 

Интегрирана система за управление, съответстваща на изискванията на международните 

стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 27001:2013.   

За да се поддържа непрекъснато качество на предоставените услуги и да се повишава 

потребителската удовлетвореност, процесите на администрацията се наблюдават, измерват, 

анализират и управляват.  

 В отчетния период услугите, които е предоставила Дирекция  АИО и ОМП са следните: 

- Услуги извършени от Приемна ГРАО – 8049 бр.,  

- Услуги извършени от Архив – 287 бр.,  

- Услуги извършени от Обреден дом – 662 бр., 

- Общо административни услуги – 9150 бр., 

- Документите, които са постъпили в Деловодство – 12 530 бр., 

- Извършените услуги от Кметовете на кметства по населени места  са 5 534  бр.  

 През този период за проведени 14 заседания на Общински съвет – Смолян, на които са 

взети 374 решения. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на 

общината. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 

гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно 

значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското 

имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската 

администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в 

нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейност; 

социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните 

ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

развитието на спорта, отдиха и туризма и други. 

 Работните места в приемните са оборудвани с модерна компютърна техника и 

специализиран софтуер. Автоматизиран е целия входящо-изходящ документооборот. За по- 

ефективно обслужване на гражданите и бизнеса помагат и предоставянето на е-услуги в 

Общинска администрация – Смолян и кметствата на територията на общината. Интернет 

порталът за е-услуги на общината предоставя възможности за проследяване изпълнението на 

подадено искане за извършване на административна услуга в „Деловодство” на Община Смолян, 

заявяване на услуги по електронен път, проверка на задължения и извършени плащания към 

общината, достъп до информация, свързана с проекти и оперативни програми, информация за 

услуги. 

 Община Смолян е сред първите в България, които имат свързаност на кметствата с 

единната информационна система чрез интернет връзка, като от 2016 година в кметствата на с. 

Арда, с. Виево, с. Могилица, с. Смилян, с. Момчиловци, с. Кутела, с. Търън, с. Петково, с. Дунево и 

с. Широка лъка е възможно да се плащат и местните данъци и такси през системата. 
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Приемна № 1 – Деловодство 

Община Смолян работи с деловодния продукт ИМЕОН, който дава възможност в деловодството 

на администрацията да се проследи и контролира движението на документите от едно работно 

място към друго, от момента на тяхното постъпване в общината до излизането на готовия 

продукт, резултат от поръчаната услуга.  

Приемна № 2 – ГРАО 

Преди създаването на ЕСГРАОН информацията за населението се е съхранявала в така 

наречените Семейни регистри. Най-старите регистри в Община Смолян са от 1914 година. При 

изграждането на ЕСГРАОН информацията за хората, починали преди това, не е въведена в  

единната система, тъй като те нямат ЕГН. През последните години, по различни причини – най-

често при издаване на удостоверения за наследници, се налага ползването на тези регистри. 

Някои от по-старите томове бяха на границата на разпадане на хартията. Служителите от 

ЕСГРАОН всекидневно се сблъскват с трудности при ползването на тези документи.  

        С прогромен продукт „ЕлАрДо“ на фирма „Актопис“ – гр. Банкя, се осъществява 

цифровизирането на Семейните регистри, което  се състои в създаване на база данни с 

информация за всяко едно цифрово изображение /Показване на екрана цифровото 

изображение на намерената страница от семейните регистри/. Търсенето може да стане по: 

Трите имена на главата на домакинството; Адрес на домакинството – улица и номер; Година на 

регистъра; Том; Страница; Отпечатване на цифровото изображение. 

     През 2017 г. е сключен Договор за цифровизация на семейни регистри собственост на 

кметствата на територията на община Смолян с фирма „Актопис“ – гр. Банкя, като през 2018 г. 

този договор е изпълнен и семейните регистри на кметствата вече са цифровизирани.  

     Ежедневно се предоставят изготвени актове за раждане, брак и смърт; удостоверения за 

семейно положение, родствени връзки, идентичност на лице с различни имена, наследници, 

пресъставят се актове съставени в чужбина и т.н. 

   Служителите от Приемна ГРАО попълват Националния регистър за гражданско състояние и го 

поддържат в актуално състояние /така както са в хартиените носители/. 

   Оказват методическа помощ на кметове на кметства за правилното функциониране на 

ЕСГРАОН, попълване на ЛРК и отразяване на настъпилите промени по данните от тях, отразяване 

на промени в регистрите по Гражданско състояние на база постъпили съдебни решения или 

заявления, указания за съхраняване на издадените удостоверения за наследници, актуализация 

на базата данни „Население”, там където е инсталиран програмния продукт. С  цел 

безпроблемното и бързо обслужване на гражданите и бизнеса е подменен и сървъра, който 

поддържа базата данни и АКТОПИС.  

        Усилията на администрацията са насочени към установяване и поддържане на системна и 

непрекъсната връзка с кметовете на кметства и оказване на методическа и организационно – 

техническа помощ. 
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       Стремежът е да се търси и постига качествено ниво както във взаимодействието, така и във 

формирането на по - висока управленска култура и ефективност в тяхната дейност. 

        Постигането на добри резултати могат да се търсят в няколко направления: 

Утвърдено е място за взаимно информиране и конкретно подпомагане на кметовете на 

кметства. Информацията е съсредоточена и дава яснота за работата на самия кмет, какви са по- 

важните проблеми на всяко населено място, както и обобщаване на справки по различни 

проблеми, които подпомагат ръководството при вземане на конкретни решения. 

Основната форма за взаимно информиране по актуална проблематика е „Денят на кмета”, който 

се провежда при необходимост с основен акцент актуалност на обсъжданите проблеми. 

        От 2017 г. кметове на кметства работят с Единната информационна система                 

„Единство 2“, Модул „Кметове“ при упражняване на нотариалните си функции, с цел възпиране 

на имотните измами, както и осигуряване на сигурност и спокойствие на гражданите. В единната 

система се въвежда извлечение  от  пълномощно след  едновременно удостоверяване  на  

подпис и съдържание. 

Относно информационното обслужване, ръководството на общината реши, че е необходимо 

модернизиране на компютърната техника и информационна система с цел подобряване на 

административното обслужване на гражданите.  

Подновено е сървърното помещение на общината. Закупени и внедрени са нови сървъри и 

комуникационно оборудване, на които се съхранява и обработва информацията, която създават 

служителите на администрацията и за безпроблемната работа на деловодната система ИМЕОН. 

За да се избегне рискът от загуба на информацията, същата се архивира ежеседмично, като за 

целта са осигурени NAS  устройства, както и нов UPS, с който се прави мониторинг и се следи 

температурата и влажността на помещението. Също така е монтиран и климатик с цел защита на 

оборудването. С цел предпазване личните данни на гражданите и базата данни на сървърите 

Община Смолян подновява ежегодно антивирусната си програма, която е най-добрата на пазара 

за антивирусен софтуер. 

С влизане в сила от 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни Община Смолян внедри и 

поддържа Система за защита на личните данни, съответстваща на регламента. Определено е 

Длъжностно лице по защита на данните, както и Експертна комисия за защита на личните данни 

в Община Смолян, която е постоянно действащ помощен орган на Администратора на лични 

данни и длъжностното лице за прилагане на мерки за ефективна защита на личните данни. 

От 07.2018 г. Община Смолян стана активен участник в Системата за електронен обмен на 

съобщения (СЕОС). С Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи 

административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за 

електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от 

председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Мярката има за цел обменът на 

електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се 
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извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва 

да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол. От 

1 ноември 2018 г. всички администрации обменят документи единствено по електронен път. 

Също така Община Смолян работи и със Системата за сигурно е-връчване, тъй като има 

администрации, които нямат техническата възможност да използват СЕОС. 

Община Смолян има профил и в Портала за отворени данни. Порталът за отворени данни 

представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която 

осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, 

машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. 

Гражданите и заинтересованите страни могат по всяко едно време да се запознаят с проектите, 

които изпълнява общината, за провеждането на обществени поръчки, за обществени 

обсъждания, за заседания на Общински съвет – Смолян и взетите решения, актуални новини и 

т.н. от сайта на Община Смолян, където всекидневно информацията се обновява. На интернет 

страницата на общината се имплементираха административните услуги вписани в Регистъра на 

услугите, като по този начин гражданите се информират за пълната процедура по извършването 

на административните услуги от Община Смолян. 

Ежегодно в изпълнение на Наредбата за административното обслужване, Общинска 

администрация – Смолян отчита дейността си чрез попълване на отчетната форма Системата за 

самооценка на административното обслужване към Министерски съвет. Отчитането става в 

Интернет и е базирана система за измерване на качеството на услугите и резултатите на 

дейността по  административното обслужване. Друг начин за отчитане на администрациите е 

ежегодно изготвяне на Доклад за състоянието на администрацията към Министерски съвет. 

Също така всяка година Кмета на Община Смолян утвърждава Цели, които трябва да постигне 

през годината, които цели се отчитат в края на всяка година. 

III. 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 
- Изготвени справки от директорите на дирекции „СИОС“, „УТОС“, „МППОД“, „АИО и 
ОМП“ в общинска администрация относно изпълнените дейности през 2018 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/ 

http://www.eufunds.bg/
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- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти 
на ЕС в България - http://2020.eufunds.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 2018 г. 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. 

В края на месец 10.2018 г. бе извършена Междинна оценка на общински план за развитие на 
Община Смолян 2014-2020. В представения документ е извършена оценка на първоначалните 
резултати от изпълнението, оценка на степента на постигане на съответните цели, оценка на 
ефективността и ефикасността на използваните ресурси, а също така са представени изводи и 
препоръки при изпълнението на плана. 

http://2020.eufunds.bg/
http://www.nsi.bg/
http://www.az.government.bg/bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1436
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Мерки за прилагане на принципа на партньорство 

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. 

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 представител на Агенцията по 

заетостта и един представител 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. 

Една от приоритетните задачи, която следва да изпълнява общинска администрация 

Смолян е инвестирането в човешкия капитал и създаването на условия и предпоставки за 

задържане на хората в трудоспособна възраст в района, чрез съчетаване на различни 

инструменти. Това е един от начините за постигане на устойчив икономически растеж и 

преодоляване на негативните демографски тенденции. 

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, 
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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 и следва да се търсят възможности за увеличаване на собствените 

приходи и привличане на допълнителни средства по различни национални и европейски 

програми. 


