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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смолян за 2015 г. е разработен 
на основание чл. 23, т.2 и т.4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.91 ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие (ППЗРР). 

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

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

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

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

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

 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



 
Основните показатели, които отразяват общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и промените в социално-
икономическите условия в общината са: демографски, образователни, социални, икономически, финансови и др. Те са конкретизирани 
в Общите количествени индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР. Основният източник на информация за тях е Националният 
статистически институт, в частност Териториално статистическо бюро – Смолян. С оглед на факта, че данните за 2015 г. ще бъдат 
изцяло обработени към края на 2016 г., на този етап не е възможно тяхното сравнение със стойностите за 2014 и предишни години и 
изготвянето на анализ за общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-
икономическите условия в общината.  

 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие. 

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

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

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

-  На 17.12.2015 г. в Община Смолян е проведена работна среща между представители на местните власти и бизнеса от региона с 
Президентa Росен Плевнелиев. На срещата държавния глава подкрепи идеята за създаване в област Смолян на регионален клъстер в 
областта на машиностроенето в началото на следващата година. Проектът е на общините в региона, на местния бизнес, съвместно с 
образователни институции. На срещата бяха дискутирани актуални проблеми и предстоящи проекти за развитие на региона. Според 
президента, новият регионален клъстер може да стане част от националната иновационна екосистема „София тех парк“ и да 
използва капацитета му за подготовка на проекти и разработване на идеи. Съвместно с техническите учебни заведения ще могат да 
се изпълняват проекти за обучение на кадри за нуждите на бизнеса. Целта е клъстерът да спомогне за развитие на региона и за това 
младите хора да започнат да се връщат обратно по родните си места. На срещата беше обсъден и проектa за разширяване с трета 
лента на основния път Асеновград-Смолян. Според държавния глава, разширяването на пътя ще осигури бърза връзка към Пловдив, 
ще спомогне за предотвратяване на задръстванията и за намаляване на броя на пътните транспортни произшествия. Ще бъде 
подпомогнато и развитието на туризма. Президентът допълни, че няма пречки инвестиционното проучване да прерасне в работен 
проект, а изграждането му да започне до 2017 година. С президента Росен Плевнелиев представителите на местните власти 
обсъдиха също така газификацията на общините в региона, както и развитието на балнеоложкия туризъм. 



-  На 16.06.2015 г. бе проведена  среща между  бизнесмени и представители на браншови организации от Смолян с търговското аташе 
към Генералното консулство на Република Турция в Пловдив Баръш Йеничери на която домакин бе Община Смолян. Целта на тази 
среща бе да се установят  ползотворни контакти за сътрудничество с бизнесмени от Смолян и Турция които да бъдат в помощ на 
предприемачите от двете държави и осъществяване на партньорство. По време на срещата възникна идеята за изграждането на 
индустриален парк, работещ модел който ще увеличи търговския обмен между двете страни. Тази идея би могла да се реализира 
като се обединят няколко фирми в областта на машиностроенето и дърводобива, защото в Смолянски регион тези отрасли са най-
добре развити.  

- На 22.04.2015 г. в Община Смолян е проведена среща между представители на бизнеса, културни и образователните институции с 
посланика на Казахстан Темиртай Избастин. На срещата бяха  обсъдени перспективите  за двустранните  отношения в търговско-
икономическата област, в областта на културата и образованието, сътрудничеството между двете страни, като и бе договорено  
Смолян да се побратими с град от Казахстан. Побратимяването ще допринесе както за контакти в сферата на културните и 
младежки дейности така и за икономическото развитие  на двата града. На срещата бе представена и стратегията „Казахстан-2050", 
с която президентът цели да нареди страната сред 30-те най-развити страни в света. Тя включва и засилени чужди инвестиции, 
както и перспективи за сътрудничество между България и Казахстан.    

Мярка 1.3: Насърчаване на предприемаческата активност 

В Община Смолян фирма КОСТАЛ  България ЕООД е от 2011 г. като за 2015 г.  са разкрити са нови 100 работни места за 
смолянчани и така общо стават 1000, а вложените инвестиции в предприятието за няколко години са 37 млн. лв., като за 
следващата година са планирани още 14 млн. лв.  В сърцето на Родопите се произвеждат високотехнологични продукти, 
които се изнасят за целия свят за най-реномирани компании като Мерцедес, Ауди, Форд, Дженерал моторс. 

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

Мярка 2.5. Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското 
стопанство 

 През 2015 година на територията на Община Смолян има 382 бр. действащи земеделски стопанства и 3 действащи земеделски 
кооператива по справка на областна дирекция “Земеделие“. През годината е проведена една среща между земеделски производители, 
местна власт и др. с министерството на земеделието и храните.  

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



Мярка 1. Популяризиране на местния туристическия продукт 

През 2014 и 2015 г. Община Смолян участва в 11 национални и 2 международни туристически изложения и борси : 

1. София – Ваканция и СПА Експо – през 2014 и 2015 г;  
2. Велико Търново – Културен туризъм през 2014 и 2015 г;  
3. Пампорово – Планините на България – гостоприемство в четири сезона през 2014 и 2015 г;   
4. София - „Зелени дни“ през 2014 и 2015 г;   
5. „Вашата ваканция“ – Бургас през 2014 и 2015 г;  
6. Изложение „Празници,  обичаи и традиции и туризъм“ – София х-л Маринела, Изложение на българските общини, 

организирано от портала Kmeta.bg, съвместно с информационна агенция „Фокус“. Община Смолян  се представи освен с 
рекламен щанд  и със участието на местна фолклорна формация „Фолк ритъм“ през 2015 г. 

7. Туристическо изложение Top Resa, Париж, Франция (23-26.09.2014 г.),  
8. Туристическо изложение Ski and Snowboard Show – Лондон, Великобритания (30.10-3.11.2014 г.) 

 
През 2015 г.  Община Смолян е рекламирана в следните електронни медии. 

1. Маркетинг България ЕООД – реклама сайт www.reklamator.com 
2. Уеб Бранд ООД – рекламна страница в www.info-register.com             
3. http://www.nasamnatam.com/ 
4. http://www.peika.bg/Smolyan 
5. http/Obshtinite.bg/category/смолян/ 
6. http/Registernaobshtinite.administraciya.catalog/item 

/община+смолян/ 

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

 
През 2015 година Община Смолян направила публикации следните специализирани туристически издания:  

1. Вестникарска група Б-я – публикация „Тур. Гид Рестарт“, публикации със специализирани страници „Смолян Рестарт“, поредица 
от статии в Труд и 24 часа, разпространение в цялата страна. Статиите представят настоящето и бъдещето на Смолян и региона, 
перспективите за развитие, инвестиционните проекти, образованието, културата, историята, забележителностите. Изданието 
достига аудитория над 550 000 души.  

2. Участие в пътеводител „Селата в България“ с автор Гавраил Гавраилов с публикации за селата Момчиловци и Солища. 



3. Публикации в списание „Черга“ с обекти Момчилова крепост и Каньонът на Водопадите 
4. Участие в Книга – пътеводител „50 места които да посетите през 2016г.“ – печатно издание 175 стр. Смолян се представя със 

„Каньонът на водопадите“  
5. Участие в списание Go on air – the Inflight Magazine, разпространявано на борда на самолетите на авиокомпания „България Еър“, 

Смолян ще се представи едни от най-атрактивните празници и фестивали през зимния сезон – Песпонеделник в с. Широка Лъка и 
Тодоров ден в с. Момчиловци  
 

Изработени са традиционните рекламни календари – за стена, настолни, работни, тефтери, химикали, рекламни торбички 

Също така са отпечатани информационни, маркетингови и рекламни материали, за осигуряване на устойчивост по проект “Развитие на 
туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 
2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/020” както следва: 

1. Отпечатване на имиджови брошури /5 000 бр./. 
2. Отпечатване на пътеводители /4 500 бр./. 
3. Отпечатване на дипляни /5 000 бр./. 
4. Отпечатване на карти на хартиен носител /2 500 бр./. 
5. Отпечатване на специализирани плакати на региона /1 000 бр./. 
6. Изготвяне на електронни носители на интерактивна туристическа карта /1 750 бр./. 

 

Поставени рекламни билбордове за Роженския събор 2015.         

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

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

 
През 2015 г. в община Смолян са организирани над 200 културни събития, най-значимите от които са Националният фолклорен събор 
“Рожен”,  Майски културни тържества, традиционния празник на кукерските и маскарадни игри “Песпонеделник” в с. Широка лъка, 
Международен етно-джаз фестивал July Jazz, Празници на Смолян с 21 октомври – Празник на Смолян, по повод Освобождението на 
Родопите от османско владичество по време на Балканската война – 1912 г., и др. Община Смолян подкрепи и провеждането на 
„Фестивал на дивите цветя в Родопите“ и през 2015г., организирано от сдружение „Екологична организация – Родопи“.  



С подкрепата на Община Смолян през 2014-2015г. сдружение „Fun in the  Mountain” изгради еко-парк „Амзово“, финансиран по 
програма „Америка за България“. Горският парк предоставя възможности за обучение на деца и подрастващи на открито, спортни 
инициативи и семейни излети.    

През 2015 г. към обект Момчилова крепост функционираха следните съпътстващи атракции – аудиовизуален спектакъл, ковашка 
преса, грънчарско колело, аниматорско и екскурзоводско обслужване; 

Всички природни и културни туристически обекти на територията на Община Смолян са включени и промоцирани в разработени по 
проект „Развитие на туристически регион „Средни Родопи“ и маркетинг на неговите дестинации“ туристически пакети и рекламни 
материали.     

Прочистени и маркирани три туристически маршрута: с. Чеплетен – с. Горово – с. Букаците; Крепост „Калето“ – гр. Смолян; с. Турян – 
с. Кошница – крепост Калето. 

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

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

Мярка 1.1.  Създаване на предпоставки за реализация на инвестиционни намерения 

Към настоящия момент Община Смолян е избрала изпълнител за услуга с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”. 

Мярка 1.2. Информационни технологии за устройство на територията 

През 2015 година е извършено е оцифряване на действащия Регулационен план, и застроителен план за гр. Смолян, кв. Райково и кв. 
Устово върху кадастрална карта. Извършено е цялостно оцифряване на кадастрален и регулационен план на с. Широка лъка и с. 
Момчиловци и с. Дунево. Цифрови модели на регулационните и застроителни планове на с. Стойките, с. Смилян и гр. Смолян. 
Поддържат се на актуални кадастрални и регулационни  изменения. ГИС технологиите подпомагат местната власт в предоставянето на 
услуги към гражданите, бизнеса , повишават ефективността на всекидневните работни процеси във всички отдели на Община Смолян. 

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

Мярка 2.1. Развитие на общинската пътна мрежа 

През 2015 година е направена реконструкция и полагане на нова асфалтова настилка на следните общински пътища: 

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



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

Мярка 2.2. Подобряване организацията на транспорта 

През 2015 г. Община Смолян създаде нови места за паркиране в рамките на проект за „Зелена и достъпна градска среда”  

Бяха поставени изцяло нови конструкции на автобусните спирки, както и бяха ремонтирани повредените. Досега са поставени 17 нови 
спирки, а са ремонтирани, боядисани и освежени-19. Също през годината са поставяни стандартни пътни знаци и табели и други 
средства за безопасност по главни транспортни артерии. 

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

През 2015 г. са стартирани  предпроектни проучвания и отчуждителни процедури за обект „Главна пътна комуникация" - гр. Смолян – 
стартирал през 1970г., разделен е на четири етапа.  
Ремонтирана и реконструирана е улична мрежа в кв. Смолян в рамките на изпълнение на дейностите по проект „Зелена и достъпна 
градска среда на град Смолян – централна градска част”,Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/029 
А. Основни обекти 
Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян – подход към МБАЛ - Смолян 
Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян. 
Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян. 
Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”. 
Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща 
детска площадка”  
Б. Допълнителен обект: Реконструкция на ул. „П. Р. Славейков”, гр.Смолян. 
Полагане на асфалтова настилка по улици Чавдар Войвода, Дельо Войвода, П. Яворов, д-р. Заменхов и Превала 
Полагане на асфалтова настилка по ул. Деспот Слав – пътя за с. Дунево 
Реконструирана е улична мрежа, създадени зелени площи и паркова среда в няколко села от Община Смолян, по проект „ Ремонт на 
общински пътища и рехабилитация на места за обществено ползване, населени места от Община Смолян, както следва: Момчиловци, 
Смилян, Могилица, Виево, Левочево, Славейново, Влахово, Търън, Петково и Кутела“ по Публична инвестиционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на регионите“. Чрез реализирането на проекта е осигурена по благоприятна физическа жизнена среда за жителите 
и посетителите на следните 10 населени места на територията на Община Смолян: селата  Момчиловци, Смилян, Могилица, Виево, 
Левочево, Славейно, Влахово, Търън, Петково и Кутела, чрез ремонт на улици, тротоари и оформяне на площадни пространства ; 



Също така през 2015 година  в селата Катраница, Требище и Кутела са реализирани проекти  финанисрани от „ПУДООС“ по програма 
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2015“ в рамките на които са обособени места за отдих, включващи реконструкцията или създаването 
на нови детски площадки и почистването, озеленяването и затревяването на пространствата около тях. 

По проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. са изготвени 37 работни проекти за реконструкция на улици, надлези, пешеходни зони, 
алеи, общинска образователни и културна инфраструктура и др., с които Община Смолян да кандидатства за финансиране по ОП 
„Региони в растеж 2014-2020“.  

През 2015 г. Община Смолян подготви инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие за 2014-2020 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в която от градската среда са включени за реконструкция  4 бр. улици - 
ул. Зорница, ул. Евридика, ул. Беклийца, ул. Спортна, 4 бр. надлези, пешеходна алея от ул. Добруджа до ул. Снежанка и детска 
площадка на до Автогара кв. Смолян. Включени са също реконструкция на ОДЗ Буратино, ПМГ  „В. Левски“, дворните пространства 
на ГПЧЕ, VІ ОУ и VІІ ОУ, Планетариум Смолян, изграждане на социални жилища и енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. За по-голямата част от тези обекти има изготвени работни проекти по горепосочения проект по ОПРР2007-2013. 
Инвестиционната програма е одобрена. 

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

Мярка 3.1: Доизграждане и реконструкция на републиканската пътна мрежа 

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

•III-8641 Пампорово-Смолян - рехабилитация; 

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

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

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

Мярка 4.1. Подобряване на средата и благоустрояване на населените места 

През 2015 година Община Смолян направи пълна реконструкция и преасфалтиране на два моста както следва : -Реконструкция на мост 
на р. Черна – ул. Братан Шукеров и мост в м. Горски дол, с. Широка лъка. 



Изграждане на нови детски площадки както следва: - на ул. Спартак където има съоръжения за игра и забавление, стена за катерене, 
уреди за стрийтфитнес, мултитренажор, маса за тенис, ул. Снежанка, кв. Нов Център – зона Север и спортна площадка на ул. Наталия. 

Изградени са 2 нови зони за отдих: -  кв. Нов Център – зона Север /МБАЛ – Смолян/ Там има детска площадка, бетонови фигурки, 
беседка за отдих, фонтан с оборотна вода, питейна вода също има, оформяне на цветни кътове, пешеходни алеи, зелени площи в 
южната част, както има осигурено и кръгово движение, ул. Петър Берон – Дълбокото дере.  Двете зони за отдих са изградени по проект 
„Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”, финансиран чрез Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г., по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г. В рамките на 
същия проект са изградени и Изградени паркинг зони – кв. Нов Център зони, Север и Юг, обособени места за паркиране по уличното 
платно на ул. П. Петров и ул. Спартак – общо 85 бр. нови.  

Мярка 4.2. Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия 

През изминалата година са почистени речните корита на  р. Черна в района на „Бункера“ както и  деретата вливащи се в р. Черна – 
Беклийско, до Спортната зала и дерето на ул. Хр. Смирненски и др. 
 
Цел 5: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 

Мярка 5.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, подобряване на водоснабдяването и гарантиране качеството на 
водата 

В рамките на проект "Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура" /Construction and Improvement of 
Drainage and Waste Water Networks/ с акроним DRAINAGE, финансиран по програма „Европейско териториално развитие „Гърция – 
България“ 2007-2013” са изградени следните обекти на интервенция, включени в частта на Община Смолян, са: 
1. „Водоснабдяване и канализация на ул. "Петко Рачев Славейков", гр. Смолян“. Проектът дава решение за доизграждането на уличния 
водопровод, улична разделна канализация за битово-отпадъчни води и за дъждовни отпадъчни води.  
2. „Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Могилица, Община Смолян“. Дейностите включват цялостна 
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Могилица и създаването на нова такава. Подменени са силно 
амортизирани съществуващи водопроводи и сградни водопроводни отклонения, които са корозирали и не осигуряват необходимите 
водни количества.  

Мярка 5.3. Ефективно управление на отпадъците 

Мярка 5.4. Дейности за премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им 



Започнато е изграждане на сепарираща и компостираща инсталация на ТБО - Теклен дол. Организирано е разделно събиране на 
формирания отпадък. Сключен е договор с фирма „Булекопак“.  
 
Мярка 6.1. Въвеждане на енергоефективни системи 

Разработен е план за действие за устойчиво енергийно развитие 2014 – 2020 г. За 2015 г. има ремонтирани сгради с въведени мерки за 
енергийна ефективност – бл. Синчец /3 входа/, бл. България и бл. Еделвайс. Извършени са обследване на сгради за ЕЕ  - 25 жилищни 
сгради и 5 общински сгради. На интернет страница на Община Смолян се популяризирани мерките за ЕЕ.  

Община Смолян сключи договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект:„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян - ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ, VІ ОУ и ГПЧЕ „ИВАН 
ВАЗОВ“ и ОДЗ „РОДОПЧАНЧЕ“, финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, 
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Договор BG04-02-03-038-014 / 18.08.2015 г. По проекта ще бъдат 
подменени отоплителните инсталации във ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ и ОДЗ №3 „РОДОПЧАНЧЕ“ като ще работят с 
биомаса- пелети, както и ще бъдат инсталирани соларни панели на ОДЗ „Родопчанче“. Проекът е в процес на изпълнение. Предстои 
избор на изпълнител за строителните дейности.   

Мярка 6.2. Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси 

Разработен е план за действие за устойчиво енергийно развитие 2014 – 2020 г., включващ в себе си и устойчивото използване на 
възобновяеми енергийни източници 

Цел 7: Подобряване на достъпа и развитието на информационни и комуникационни технологии 

Мярка 7.1. Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура 

През 2015 г. се наблюдава растеж в регулярното използване на мобилна широколентова връзка (чрез мрежа от мобилен телефон, чрез 
SIM карта или USB ключ, използване на мобилен телефон или смартфон като модем) спрямо фиксирана широколентова връзка, вкл. 
безжична (DSL, ADSL, VDSL, LAN кабел, оптичен кабел, сателит, обществен Wi Fi). Домакинствата с достъп до интернет са около 80 
%. Обособени са нови обществени места, като безплатна зона за достъп до интернет. Изградените безжични мрежи за свободен достъп 
до интернет са на Стар център и на Мултифункционалните спортни площадки до Стар стадион.  

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

Мярка 2. Партньорства и обмяна на опит   



Община Смолян реализира няколко проекта в партньорство с други общини:  

- Проект „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН „СРЕДНИТЕ РОДОПИ” И МАРКЕТИНГ НА НЕГОВИТЕ 
ДЕСТИНАЦИИ” в  партньорство с Община Чепеларе, Община Златоград и Община Рудозем. 
 

- ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА”, С 
АКРОНИМ DRAINAGE по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013“ в партньорство с 
Общинско дружество за водоснабдяване и канализация, Община Ореокастро, Гърция, Община Терми, Гърция и Община 
Минерални бани, България.  

- 01.09.2015г. стартира изпълнението на проект „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално 
развитие“, с акроним MUSTER. Проектът е финансиран  по Програма "Европа за гражданите 2014-2020, Направление 2 – 
„Демократична ангажираност и гражданско участие“, Мярка 2.2 – „Мрежи от градове“.  Проектът е с продължителност 24 
месеца и се изпълнява от седем партньори от шест страни -   Италия, Германия, Франция, България, Австрия, Румъния. Общият 
бюджет възлиза на 107 500,00 €, от който Община Смолян ще получи 16 150,00 € за изпълнение на предвидените дейности.  
Основната цел на проекта е повишаване на демократичната ангажираност на гражданите, както и  създаване и укрепване на 
социално-икономическите отношения  между партниращите общини посредством провеждането на срещи във всяка една от тях. 
Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния сайт на Община Смолян в секция „Проекти“: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1703  
 

- 15.09.2015г. стартира изпълнението на проект „Комерсиализация на интелигенти градски квартали“ , с акроним CSCD, в 
който Община Смолян е партньор.  Проектът е финансиран по Програма “УРБАКТ III”, Приоритетна ос 1 - „Подкрепа за 
интегрирано устойчиво градско развитие“,  Подприоритет 1.1. „Разпространение на добри практики и опит и оползотворяване 
на резултатите от обмена на опит относно устойчивото градско развитие и връзките между  градските и селските райони“, 
Специфична цел 2 „Подобряване на оформлението на проектите за устойчиви градски стратегии и планове за действие“.  Водещ 
партньор по проекта е Общинският съвет на Манчестър, Обединено кралство, а останалите участници в него са: Общински 
съвет на Порто, Португалия;Община Смолян, България;Общински съвет на Дъблин, Ирландия; Община Айндховен, Холандия; 
Община Стокхолм, Швеция;  Първата фаза на проекта е с продължителност от шест месеца – от 15.09.2015г. до 15.03.2016г., в 
рамките на която бе разработено проектно предложение за изпълнение на втора фаза с разширено партньорство. Новият проект 
SmartImpact ще изследва и разработва средства за общините, необходими за финансиране и управление на иновациите, 
изграждане, управление и експлоатиране на т.нар. интелигентен град. Мрежата ще развива подходи, които поддържат процеса 
на вземане на решения, инвестиции, управление и помощ за постигане на целите за развитие като интелигентен град. Основен 
резултат ще бъде интегриран план за действие, който ще бъде разработен от местна група за действие (URBACT Local Group).  
В Партньорската мрежа във втора фаза са включени 10 партньори, като към първоначалните 6 са привлечени гр. Сучава, 
Румъния, гр.Гуадалахара, Испания, гр.Загреб, Хърватска и гр.Мишколц, Унгария.   



 
През 2015 г. продължава сътрудничеството на Община Смолян със побратимените градове.  
Община Смолян взе участие в няколко организирани спортни и културни мероприятия  с международно участие като: 

- Участие на фолклорни изпълнители от община Смолян, както и на служители на Община Смолян във Фестивала на трите 
кралства в гр. Сючанг, Китай в периода 28.04 – 03.05.2015г.;  

- Посещение на делегация от побратимения град Кишпещ, Унгария, във връзка с откриването на обновената спортна база в гр. 
Смолян в периода 30.05 – 02.06.2015г. 

- Посещение на делегация от Община Смолян в Община Кишпещ по повод ежегодния Фестивал на града в периода 09 – 
14.06.2015г. 

- Посещение на делегации от побратимените градове Кишпещ (Унгария), Гостивар (Македония) и Въру (Естония) по повод 
провеждането на Национален фолклорен събор „Рожен 2015“ в периода 16 – 20.07.2015г. 

- Приемане на двама доброволци от Община Пендик, Турция, по проект „Млади доброволци в местната администрация“ по 
програма „Европа за гражданите“, „Европейска доброволческа служба“ в периода 31.08 – 29.10.2015г. 

- Посрещане на представители на Унгарския културен институт, както и на служители от Община Кишпещ по повод честване на 
90-годишнината от рождението на унгарския поет Ласло Наги в периода 06 – 08.10.2015г. 

 
Проведе се и традиционният Младежки обмен между Община Смолян и Община Кишпещ в периода 02 – 11.07.2015г. на 
територията на Община Смолян – 20 унгарски ученици и 5 възпитатели; на територията на Община Кишпещ - 24.07 – 10.08.2015г. – 
20 ученици от гр. Смолян и 5 възрастни (възпитатели и медицински персонал).  

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

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

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

По отношение на ремонтираните и адаптираните сгради на образователната инфраструктура през летния период се извършват 
частични и текущи ремонти. Всички 13 общински училища са получили по формулата за 2015 г. допълващ стандарт в размер на 25.00 
лв. на ученик в дневна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база.  

По информация от Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян, към момента за нуждите на образованието в община Смолян 
няма създадени виртуални библиотеки.  

13 детски градини, 13 училища, 2 обслужващи звена и  5 професионални гимназии в общината разполагат с електронна 
информационна система, с актуална база данни за образованието и постоянен достъп до интернет.  



През 2015 г. със съдействието на Община Смолян са проведени 11 квалификационни форми за повишаване квалификация на 
педагогическите кадри в детските градини чрез участие в обучения, конференции, семинари, тренинги и обмен на добри практики.  
Квалификационните форми са осъществени в градовете Смолян, София, Хисар, Златоград, Казанлък, Шумен, Пловдив, Русе, и село 
Момчиловци. Всички 13 общински училища са на делегиран бюджет и са организирали самостоятелно  квалификацията на 
педагогическия персонал и са провели минимум по една обучителна форма.  

През 2015 г. бяха реализирани дейностите от Годишна програма на ОДК – Смолян, План за работата на Общински ученически съвет и 
План за младежките дейности - 2015 

През 2015 г. Община Смолян подготви инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие за 2014-2020 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в която са включени сградите на ОДЗ Буратино, ПМГ  „В. Левски“, 
дворните пространства на ГПЧЕ, VІ ОУ и VІІ ОУ. 

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

Мярка 2.1. Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост 

През 2015 г. са проведени обучения на 16 лица по програмите: „Активиране на неактивни лица“, „КЛИО“, „Шанс за работа“. По 
стажантска програма на ПГИ „Карл Маркс“ – Смолян в Община Смолян стажуваха 2 лица. Реализирана заетост при младежите, хората 
над 50 г. и малцинствата и продължително безработни лица на 249 лица по програми, както следва: „Активиране на неактивни лица“ – 
1 бр., „КЛИО“-3 бр., „Шанс за работа“-12 бр., ЗОХТУ – 2 бр., „Насърчителни мерки“ – 3 бр., ОСПОЗ – 153 бр., ПОЗПБЛ – 42 бр., 
„Помощ в дома“ – 18 бр., „Регионална програма – 10 бр., „Старт в кариерата“ – 5 бр. 

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

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

В рамките на проект “Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция на социалното изключване”, 
финансиран по Проекта за социално включване, (Споразумение за финансиране № РД09-52/31.05.2011г., подписано между МТСП и Община 
Смолян) бе разкрит Общностен център, предоставящ услуги за семейства с деца от 0 до 7 г. Центърът се намира в кв. Каптажа. 
Услугите, които се предоставяха от Общностния център,  през 2015г. са: 

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители 
Услуга 1. Формиране и развитие на родителски умения. 



Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията.  
Услуга 3 Семейно консултиране и подкрепа 
Услуга 4. Здравна консултация за деца  
 

Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители 
Услуга 1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/ класове 
Услуга 2 Мониторинг за готовността за обучение 
Услуга 4 Здравна консултация за деца 
Услуга 5 Допълнителна подготовка за равен старт в училище 
Услуга 6 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 
В резултат от изпълнението на проекта общо  1 127 деца и техните родители са получили здравна, психологическа, педагогическа и 
рехабилитационна подкрепа. 
Отчитайки успеха на реализирания проект, както и нарастващата популярност на предлаганите от Общностния център услуги, в края 
на януари 2016 г. Община Смолян внесе проектно предложение пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020, с което да се осигури устойчивост на услугите и надграждане на постигнатите резултати. Към настоящия момент проектното 
предложение е в процес на оценяване. 

През 2015 г. продължи ежедневното осигуряване на 27 възрастни самотни хора чрез Домашен социален патронаж от мобилен 
екип за доставяне на храна по домовете. 

По проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2014 г., 
Община Смолян разкри социалната услуга в общността „Център за настаняване на деца/младежи с увреждания“, който се намира в гр. 
Смолян, кв. Устово. В рамките на проекта бяха осигурени всички необходими материали и консумативи, необходими за 
предоставянето на качествена грижа в среда, близка до семейната за настанените деца. Персоналът, полагащ грижа за потребителите на 
социалната услуга се състоеше от ръководител, социален работник, детегледачи – 6 броя; 2 медицински сестри; психолог; 
трудотерапевт; готвач, домакин и хигиенист. В периода на изпълнение на проекта  (01.08.2014 г. – 30.11.2015 г.) в центъра бяха 
настанени общо 7 деца с различна възраст, пол и степен на увреждане и автономност. След приключването на проекта услугата 
продължи да се финансира чрез делегирани от държавата средства.  

Община Смолян бе партньор на Агенция за социално подпомагане при реализирането на проект „И аз имам семейство“, по 
който се предоставяше услугата „Приемна грижа“. На 11.12.2015 г. проектът бе логично продължен, като услугата се предоставя по 
проект „Приеми ме-2015“.  Изпълнението на проект „Приеми ме ‘2015“ ще даде възможност да се реализират конкретни мерки, 
насочени към повишаване ефективността на предоставяната приемна грижа чрез проследяване на национално ниво дейността на 



екипите по приемна грижа. Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 
2008-2018 година - осигуряване на условия за ефективно упражняване правата и подобряване качеството на живот на децата като 
условие за свободното и пълноценното им личностно развитие 

Утвърдените в рамките на проект „И аз имам семейство“ професионални приемни семейства преминаха от 01 януари 2016 
година към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване 
на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции. Община Смолян стартира проект „Приеми ме 2015“ с 32 
(тридесет и две) деца, настанени в 27 (двадесет и седем) професионални приемни семейства, като се прилага и услугата заместваща 
приемна грижа. 

Срокът за реализиране на проект „Приеми ме ‘2015“ е 32 месеца. 
 

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

През 2015 г. са проведени 3 бр. обучения: 

1.Семинар на11.02.2015 г. за „Обмен на добри практики и изграждане на мрежа на доставчиците на социални услуги и 
неправителствени организации в област Смолян” 

2.Обучение на 21.05.2015 г.: 
• „Умения за организиране и ръководене на срещи и обществени дискусии”; 
• „Изграждане на капацитет за осъществяване на ефективен граждански мониторинг” 

3.Обучение на 6.08.-08.08.2015 г.– „Работа с граждани от  уязвимите групи” – гр. Банско 

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

По превенция на риска от институционализация чрез предоставяне на алтернативни форми на социални услуги в общността за хора с 
увреждания, осигуряване на грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване в ежедневието, като успоредно се 
осигурява заетост на безработни лица през 2015 г. са били ангажирани 182 лица.  

Цел 4: Гарантиране на равни условия за достъп до качествена здравна помощ  

Мярка 4.1. Модернизиране на здравната инфраструктура.  

Модернизирана техническа инфраструктура на МБАЛ "Братан Шукеров", гр. Смолян чрез реализирани дейности по модернизация по 
Договор BG161PO0001/1.1-08/2010/010 – проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Бр.Шукеров” АД гр. Смолян 



от м. октомври 2015 г. Също така в Център за спешна медицинска помощ е получено оборудване за телемедицина както и 
осигуряването на мобилни линейки за населението от община Смолян – общо 13 бр. 

Мярка 4.2. Подобряване качеството на здравните услуги 

Въведени са електронните услуги в МБАЛ и при общопрактикуващите лекари и специалисти по дентална медицина.  

Община Смолян подготви проект по програма Интеррег 5- Гърция-България 2014-2020 за подобряване качеството на предоставяните 
здравни услуги в отдалечените места в партньорство с Общините Ксанти и Александруполи от Гърция и Ивайловград, Маджарово и 
Неделино от България.  Проектът е в процес на оценка.  

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

Мярка 5.1. Съхраняване на културната идентичност 

 
През 2015 година бяха субсидирани 4 културни институции – РИМ „Стою Шишков“, Регионална библиотека „Н. Вранчев“, 
Художествена галерия и РДТ „Н. Хайтов“, и 28 читалища. 

При реализиране на културния календар на Община Смолян за 2015 година бяха реализирани общо 210 културни събития и прояви. 
Най-мащабната от тях (не само за общината, но и за страната) беше Съборът на народното творчество и животновъдство Рожен – 2015 

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

През 2015 година е осигурена и поддръжка и подобряване на материалната база в обекти от културното наследство като РИМ "Стою 
Шишков", Художествена галерия, Библиотека, Планетариум  и други обекти както и обекти в селата. Също така е реконструирана – 
Спортна зала и плувен басейн; Доизграден стадион Смолян. През 2015 г. бяха открити новоизградени терени за спорт. Реновирана бе 
Спортната зала. Изградена е мултифункционална спортна площадка с терени за тенис на корт, волейбол, футбол и баскетбол, изградена 
площадка за скейтборд. Извършен е ремонт на тенис-кортовете към стадион „Септември“ и в двора на 7-мо ОУ. 

От Община Смолян през 2015 година са организирани общо 42 местни, регионални, национални и международни състезания от които 
както следва: 

- местни – 30 на брой в следните области тенис на маса, шахмат, баскетбол, велосипеди, бадминтон, лека атлетика, волейбол, скок 
на дължина, зимни спортове, турнир по мини-футбол в зала, плуване, подвижни игри, ученическа викторина, гражданска 
защита, противопожарни отряди, народна топка, спортно катерене, планински бягане, интензивно ходене, шосеен пробег, 
лекоатлетическа смесена щафета и лекоатлетически крос; 



- регионални – 5 на брой в следните области вдигане на тежести, футбол и народна топка, скок на дължина – посветено на 
Апостола на свободата Васил Левски, комбинирано състезание по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , шахмат, 
бадминтон, лека атлетика; 

- национални – 5 на брой в следните области по планинско бягане 2 бр., колоездене/байкъри/, плажен волейбол, ски бягане; 
- международни – 2 брой в областите колоездене /байкъри/ и лека атлетика.  

 
Мярка 5.4. Развитие на младежките дейности 

 
През 2015 бе изпълняван Общинския план за младежта като реализираните дейности са свързани с осъществяване на младежката 
политика на Община Смолян. Съобразно приетия Общински план за младежта за 2015 година бяха проведени редица здравни и 
превантивни кампании, спортни инициативи, дискусии, предоставена бе възможност на млади хора да стажуват в общинска 
администрация. Подкрепени бяха в своята дейност няколко организации с нестопанска цел в работата им с младежи. Осем проекта на 
организации, работещи в сферата на младежките дейности, получиха финансиране от Община Смолян чрез фонда за финансиране на 
младежки инициативи и съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на 
младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности. Отчетът на общинския план за младежта 
бе приет от Общински съвет с решение № 69 от 18.02.2016г.  
  

Цел 6: Осигуряване на обществен ред и сигурност 

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

С цел осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите са изградени системи за видеонаблюдение в детските градини на 
територията на община Смолян, на новоизградените мултифункционални спортни площадки и на местата за обществено ползване. 
Осъществен е контрол върху безпризорните кучета и отглеждането на домашни любимци, селскостопански и диви животни и птици на 
територията на населените места в Община Смолян.  

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

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



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

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

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

През 2015 година са проведени 7 кампании за борба с наркоманията и противообществените прояви както следва: 

1. "От другата страна на зависимостта" -  януари 2015 г.  

2." Любов и приятелство без наркотици" - 14.02.2015г.  

3. "Цветя за жертвите от СПИН" - 17 май 2015г.  
4. "Дай шанс на мечтите си" -  15 май 2015г.  

5."Наркотиците - преживяно и преосмислено" - 26 юни 2015г.  

6. "Училището - територия на учениците" - октомври 2015г.  

7. Ден без тютюнев дим" - 19 ноември 2015г.  

Мярка 6.4: Осигуряване безопасност на движението в община Смолян 

През 2015 година са проведени  2 кампании насочени към деца за повишаване осведомеността на участниците в движението по 
проблемите на безопасността. 

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

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



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

Мярка 1.1. Повишаване административния капацитет на администрацията 

 
В Общинска администрация  - Смолян има изграден „Център за информация и услуги за граждани“, където се осъществява 
административното обслужване. Центъра е с гъвкаво работно време, където потребителите на административни услуги получават 
информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от администрацията на Община Смолян. 

В рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на  Община Смолян ” по Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007 – 2013 са обучени общо 275 служители като са проведени са 11 обучения от Института по публична администрация,  
както и шест изнесени обучения извън каталога на ИПА за служители с ръководни, експертни и технически функции от общинската 
администрация, кмет и заместник кметове, кметове на кметства и кметски наместници от Община Смолян. Също така извън проекта 
през 2015 година са обучени 55 общински служители по различни теми и направления 
 

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

Община Смолян реализира проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“ през периода 
12.07.2011 г. – 12.12.2015 г. 
За периода на изпълнение на проекта, Областен информационен център е посетен от  1 728 човека. 
Посетителите са отправяли въпроси за възможностите за финансиране на проекти по различните оперативни програми. Служителите 
на центъра са предоставили необходимата информация. 
Служителите на ОИЦ-Смолян поддържат дневник на посещенията в центъра, в който се отразява датата, часа, името на клиента, 
организацията която представлява, служителя, който го е посрещнал, зададения въпрос и отговор. 
ОИЦ – Смолян организира и проведе следните събития, в които участие взеха 4 385 души от област Смолян, а именно: 

Проведени 80 информационни срещи в общините от област Смолян  
Проведените 17 регионални срещи с медии 
Проведени 10 семинара добри практики  
Тридневна конференция – 1 брой 
Изнесени инициативи – 5 броя 
3 броя Общи инициативи с ЦИКО 
1 Дни на Европа 
1 Заключително събитие „ДА пораснем ЗАЕДНО“ 

Положителен ефект от реализирането на проекта върху целевите групи се оказа: 



- Улеснения достъп до информация относно целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР, оперативните програми и възможността 
да се получават отговори на интересуващи ги въпроси „на място” в ОИЦ – Смолян или чрез запитване по телефон и електронна поща. 
- Своевременното уведомяване относно отворени схеми за кандидатстване по оперативни програми, потенциални бенефициенти, 
насоки за кандидатстване и др. документи; 
- Споделянето на добри практики при изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми; 
 
През 2015 година са създадени проекти, в т.ч. и технически за включване в пакет с готови проекти (project pipeline) общо 37 бр. обекти, 
подготвени в рамките на Проект «Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян», Договор за БФП № BG161PO001/5-
02/2012/019 по Оперативна програма „Регионално Развитие”. 

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

През 2015 г. са проведени 11 обществени обсъждания, свързани с реализиране на общинските политики, както следва: 

-  планиране и отчитане на общинския бюджет; 

- поемане на дългосрочни дългове за кредити от фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проекти на Община Смолян; 

- обсъждания във връзка с разпоредбите на ЗУТ; 

- подготовка и изпълнение на проекти на общината; 

- изменения на наредби, планове,  правилници и др. нормативни документи, вкл. Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие за периода 2014-2020 г. 

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

 

 

 

 



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

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

1) Писмени запитвания 
След запитване до ТСБ – Смолян с искане на изходни данни за проследяване изпълнението на Общинския план за развитие 
на Община Смолян по съответните индикатори за 2015 г, е уточнено, че данните за 2015 година ще бъдат окончателно 
обработени в края на 2016 година.   

- Изпратено писмо изх. № ДЛ001220/ 02.03.2016 г. до всички директори на дирекции в общинска администрация относно 
искане на справка за изпълнените дейности през 2015 г., заложени в ОПР 2014-2020 и касаещи дейността на съответната 
дирекция. 

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

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

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

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

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

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

3) Използване на други източници: 

- Направено е запитване до ОИЦ – Смолян за извършените дейности през 2015 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. 

Мерки за прилагане на принципа на партньорство 

Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране на Европейския съюз. Основното изискване при 
изпълнение на този принцип е активното участие на гражданското общество в процеса на разработване, подбор, управление и 
мониторинг на проектите и стратегическите документи за развитие. Този принцип предполага прилагането на различни подходи за 
диалог и консултации на общинско и национално равнище, които да осигурят съвместното участие на местните и регионални власти, 
бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените организации и други заинтересовани страни. Ефективното 
планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на 
гражданите и заинтересованите страни в различните етапи. Законът за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане 
определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР. В 
тази връзка със Заповед № 0314 от 30.03.2016 г. е определен състава на екипа извършващ наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година, както и Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Смолян като част от ОПР 2014-2020. Съставът не екипа включва Заместник Кмет на Община Смолян, двама общински 
експерти, петима общински съветници, трима представители на НПО, трима представители на бизнес или браншови организации, един 
предствител на Агенцията по заетостта и един предствител на Агенцията за социално подпомагане.  

Предстои разработване на правилник за работата на групата за наблюдение и представяне на годишния доклад.  

 



Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението  

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. 

По отношение на общите количествени индикатори се наблюдава спад в раждаемостта и категоричен отрицателен естествен прираст, 
както и намаляване на населението на общината, което говори за задълбочаване на демографската криза в общината. По данни за 
2014г. средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение на ниво област също намалява в сравнение с 
предходните години, като за 2014 г. е най-нисък.  

№ Индикатор 
Мерна 
единица 

Източник на 
информация  

Период на 
отчитане  

Базова 
стойност 

Целева 
стойност  

Данни за 
2015г.  

1. Естествено движение на населението  НСИ Ежегодно    

 Естествен прираст Брой НСИ Ежегодно -274 -123 -303 

 Живородени Брой 
НСИ Ежегодно 

265 327 
 

253 

 Умрели Брой НСИ Ежегодно 539 450 556 

2. Коефициент на раждаемост 
(на 1000 
души от 
населението) 

 

НСИ 

 

Ежегодно 6.3 7,5 

 

6,5 (за 
област 
Смолян) 

3. Коефициент на смъртност 
(на 1000 
души от 
населението) 

НСИ Ежегодно 
12.9 10,3 

 

11,7 

4. Брой на населението Брой НСИ Ежегодно 40 941 45000 38272 



 

 

На база представената информация може да се заключи, че предприетите през 2015 година действия за изпълнение на Общинския план 
за развитие на община Смолян 2014-2020, са показателни за активната намеса на общинската администрация за решаване на 
обществено значимите проблеми, но следва да се продължи активната работа на местната власт и партньорите в лицето на бизнеса, 
неправителствените организации и гражданите за подобряване условията на живот, привличане на нови инвестиции и развитие на 
икономиката.  

Динамиката в обществено-икономическия живот, както на местно, така и на национално ниво, непрекъснато ни изправят пред нови 
предизвикателства и налагат адаптиране на Общинския план за развитие към нея. 

 

 


