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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие на община Смолян за 2019 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, 

Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян и Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Смолян. 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; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 

на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

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 за развитие 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 
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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, миграцията на населението 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. 
 

1. Анализ на тенденциите в демографското развитие и заетостта: 

1.1 Брой и динамика на населението  

През 2019 година се запазва основната тенденция за намаляване на населението на 

община Смолян през последните години. Разпределението на населението показва, че 

1/4 от хората живеят в селата. В сравнение с 2010-та година, делът на населението в 

трудоспособна и под трудоспособна възраст значително е намалял, за разлика от броя 

на населението над трудоспособна възраст, който леко се е увеличил.  
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Табл. 1 Естествено движение на населението 

№ Индикатор 

Мер

на 

един

ица 

Източн

ик на 

инфор

мация 

Период 

на 

отчитан

е 

Базо

ва 

стой

ност 

Целева 

стойност 

Данни 

за 2015г. 

 

Данни 

за 

2016г. 

Данни 

за 

2017г. 

Данни 

за 

2018г. 

Данни 

за 

2019г. 

1. 

Естествено 
движение 
на 
население
то 

 НСИ Ежегодно        

 
Естествен 
прираст 

Брой НСИ Ежегодно -274 -123 -303 -321 -334 -315 -376 

 
Живороде
ни 

Брой НСИ Ежегодно 265 327 253 264  285 240 233 

 Умрели Брой НСИ Ежегодно 539 450 556 572 619 555 609 

2. 

Коефицие
нт на 
раждаемо
ст 

(на 
1000 
души 
от 
насел
ениет
о) 

 
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
) 

 
6,2  
(за 
Област 
Смолян)  

3. 
Коефицие
нт на 
смъртност 

(на 
1000 
души 
от 
насел
ениет
о) 

НСИ Ежегодно 12.9 10,3 

 
11,7 
(за 
област 
Смолян) 

 
15,0 
(за 
област 
Смолян) 

 
16,6 
-за 
област 
Смолян 

 
19,4 
(за 
област 
Смолян) 

 
15,9 
(за 
област 
Смолян) 

4. 
Брой на 
население
то 

Брой НСИ Ежегодно 
40 
941 

45 000 38 272 
 
37 607 

 
37 057 

 
36 475 
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Табл. 2 Население по пол, в града и селата към 31.12.2019 г. 

Области   Общо В градовете В селата 

Общини   всичко 
   

мъже 
    жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени 

Смолян – към 31.12.2018 36475 17452 19023 27505 13148 14357 8970 4304 4666 

Смолян – към 31.12.2019г. 35829 17089 18740 27092 12889 14203 8737 4200 4537 

 

Табл. 3 Население под, във и над трудоспособна възраст в община Смолян 

Население 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо: 42 583 40 941 40 496 39 753 39 079 38 272 37 607 37 057 36 475 35 829 

  Под 
трудоспособна 
възраст 

5 372 5 152 5 112 5 074 5 005 4 871 4 787 4 808 4 703 

 
4618 

  В 
трудоспособна 
възраст 

27 766 26 048 25 700 24 977 24 169 23 337 22 733 22 029 21 474 
 
20854 

  Над 
трудоспособна 
възраст 

9 445 9 741 9 684 9 702 9 905 10 064 10 087 10 220 10 298 

 
10357 

 

 2. Социално – икономическо развитие на община Смолян 

2.1 Безработица 

Данни, предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ - Смолян сочат намаление на 

броя на регистрираните безработни в община Смолян, като от 2015 г. безработицата е 

спаднала от 11,4 % до 5,1 % през 2019 г. 

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. 

Таблица 4. Брой на регистрираните безработни лица от община Смолян 

 в Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян (2014-2019) 
 
 

Година 2014 2015 2016 
 
 

2017 2018 2019 

Брой регистрирани 
безработни лица 

2371 2200 1385 1345 1189 1113 

От тях според пол:    

Мъже 1075 964 623 635 542 505 
Жени  1296 1236 762 710 647 608 

От тях според образование:    

Регистрирани безработни 
лица с висше, полувисше 
образование 

316 296 217 200 188 170 
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Регистрирани безработни 
лица със средно 
образование 

1311 1248 801 822 677 666 

Регистрирани безработни 
лица с основно образование 

295 232 118 110 101 89 

Регистрирани безработни 
лица с начално образование 

449 424 249 213 231 188 

 

Таблица 5: Средногодишно равнище на безработица в % 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Образование 

Данните сочат, че има леко увеличение в броя на децата, записани в детски градини 

през учебната 2018-2019 спрямо 2017-2018. В следващите степени на образование има 

слаб спад в броя на учащите, който се дължи на намаляването броя на населението и 

спада на раждаемостта през последните години.  
 

Таблица 6: Детски градини, деца, места, педагогически персонал и групи в детските 

градини. 

Статистически 
зони 
Статистически 
райони 
Области 
Общини 

Детски 
градин

и 

Деца Места 
Педагогически 

персонал  

Детски групи 
общо 

в т.ч. 
момичета 

общо 
на 100 

деца 
общо 

в т.ч. 
детски 

учители 

   Смолян 
2017/2018 12 1089 512 1429 131,2 120 

112 
54 

   Смолян 
2018/2019 12 1102 546 1377 125,0 120 

112 
51 

 

Таблица 7: Училища, паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и 

специални училища. 
 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Училища 

I - IV клас  V - VII   клас  

паралелки 
учители 

3 

учащи 

паралелки 
учители 

3 

учащи 

завършили  

общо 

в т.ч. 
жени 

общо 

в т.ч. 
жени 

Смолян 

2017/2018 

13 67 149 1340 668 48 127 954 425 560 

Смолян 

2018/2019 

13 62 149 1248 619 46 128 983 457 527 

Равнище на безработицата (средногодишно) 
 

2015 11,4 % 

2016 8,2 % 

2017 6.3 % 

2018 5,36 % 

2019 5,1 % 
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Таблица 8: Училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили средно образование 

Статистически зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Училища Паралелки 

 Учители Учащи    Новоприети 

  Завършили 
средно 

образование 

общо 
в т.ч. 
жени 

общо 
в т.ч. 
жени 

общо 
в т.ч. 
жени 

общо 

 Смолян 

2017/2018 

5 45 91 64 863 340 237 84 148 132 от 

випуск 

2017 

Смолян 

2018/2019 

5 44 88 63 778 291 148 44 171 158 от 

випуск 

2018 

 

Таблица 9: Висши училища, преподаватели, студенти и завършили 

Статистическ
и зони 
Статистическ
и райони 
Области 

Висши 
учили

ща 

Преподаватели Студенти Завършили 

Общо 

В 
коле
жи 

В университети 
и 

специализирани 
висши училища 

Общо 

В 
коле
жи 

В 
университети 

и 
специализира

ни висши 
училища Общо 

В 
колеж

и 

В университети и 
специализирани 
висши училища 

 
Общо 

В т.ч. на 
основна 

работа 

Проф
есион
ален 
бакал
авър 

Бакал
авър 

Маги
стър 

Профе
сионал

ен 
бакала

вър 

Бакала
вър 

Магист
ър 

Смолян 

2017/2018 
- 135  135 19 1 498 131 1 089 278 450 48 336 66 

Смолян 

2018/2019 
- 144 - 144 18 1 369 - 1 147 222 400 - 278 122 

 

5.2. Туризъм  
 

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

Реализирани нощувки по справки-декларации в община Смолян до 31.12.2019 г.  
 

Реализирани нощувки за периода 2014г. – 2019г. 

Населено 
място  

2014г. 
българи 

2014г. 
чужденци 

2015г. 
българи 

2015г. 
чужденци 

2016г. 
българи 

2016г. 
чужденци 

2017г. 
българи 

2017г. 
чужденци 

2018г. 
българи 

2018г. 
чужденци 

2019г. 
българи 

2019г. 
чужденци 

Смолян 48 932 1957 59 616 8087 59 550 8758 51 607 7308 62 073 12 420 60 038 7560 

Пампорово 
40 134 8119 49 765 14 956 54 602 17 806 58 473 19 885 59 143 20 580 66 632 20 626 

Села 
11 542 1432 18 361 2005 34 091 3490 33 135 3802 31 849 3968 23 983 2863 

Общо: 100 608 16 325 127 742 25 048 148 243 30 054 143 215 30 995 153 065 36 968 150 653 31 049 
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Табл. 6 ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 

2019 ГОДИНА (НСИ) 

 Места за 

настаня 
Легла 

Леглоде 

нонощия 

Реализирани 

нощувки -   брой 

Пренощували лица - 

брой 

Използ

ваемос

т на 

Приходи от нощувки - левове 

Месеци 
ване - 

брой 

 
- брой Общо 

от 

българ

и 

от 

чужден

ци 

Общо българи 
чужден

ци 

леглод

ено 

нощия

та - 

% 

Общо 
от 

българи 

от 

чужденц

и 

м.януари 115 4834 148104 45665 31250 14415 15520 12262 3258 30.8 1913448 1194550 718898 

м.февруари 100 4594 128632 48912 41669 7243 16021 14140 1881 38.0 1852141 1475905 376236 

м.март 105 4621 142203 26538 24635 1903 11267 10653 614 18.7 94419 860038 84081 

м.април 88 3713 102182 13132 12695 437 5679 5442 237 12.9 40897

2 
391468 17504 

м.май 87 3239 99292 9025 8559 466 4906 4620 286 9.1 28907 269804 19283 

м.юни 98 3876 110364 11769 10255 1514 5647 5069 578 10.7 37234

7 
318192 54155 

м.юли 113 4291 127773 23514 22074 1440 9822 9222 600 18.4 67430 617660 56680 

м. август 109 4212 130348 29558 27940 1618 11388 10656 732 22.7 86542 798842 66620 

м.септември 109 4108 123240 14717 13853 864 6933 6478 455 11.9 45734 416954 40370 

м.октомври 77 2852 86936 8040 7440 600 4703 4369 334 9.2 28412

8 
253387 30741 

м.ноември 69 2808 82698 7406 7020 386 4045 3873 172 9.0 23263 217704 14989 

м.декември 115 4636 123969 33088 29201 3887 11943 10794 1149 26.7 142203 1189010 233083 

 

5.3. Земеделие 

Информацията, предоставена от ОД „Земеделие“ Смолян показва негативна тенденция в 

селскостопанския сектор. Има значителен спад в броя на селскостопанските животни, 

както и намаление на засетите площи.  

Брой земеделски стопанства за 2010 г. – 2883 бр. 

(https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/221-publication-census2010-

smolyan.pdf ) 

Брой земеделски стопани за 2019 г. – 1940 бр. 

Таблица 9: Брой селскостопански животни* 

Вид Брой към 31.12.2013 г. Брой към 31.12.2019 г. 

Говеда - общо 2400 1600 

В т.ч. крави 1520 900 

Овце 8600 9000 

В т.ч. овце - майки 6800 7000 

Кози - общо 300 170 

В т.ч. кози-майки 260 120 

Свине – общо 50  

В т.ч. свине - майки 10  

Птици - общо 98000 120000 

В т.ч. кокошки-носачки 66000 85000 

Пчелни семейства 1400 800 

Зайци - общо 400 100 

В т.ч. зайкини - майки 100 80 

Еднокопитни 350 250 

Щтрауси 22 3 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/221-publication-census2010-smolyan.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/221-publication-census2010-smolyan.pdf
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Таблица 10: Основни култури* 

№ Видове култури Засети площи (дка) Средни добиви 

(кг/дка) 

2013 2019 2013 2019 

1 Картофи 5900 1000 1500 1800 

2 Фасул 1000 120 100 80 

3 Градински грах 50 35 90 100 

4 Фуражен грах 50  300  

5 Ягоди 30 20 600 300 

6 Малини 12 10 900 300 

7 Ябълки 7 9 300 200 

8 Сливи 7 15 300 200 

9 Царевица - силаж  40  300 

10 Круши  6  200 

 

*Забележка: Информацията по таблици 9 и 10 е оперативна, не е верифицирана и служи за 

проследяване на тенденциите през годините. 

5.4. Икономически показатели за нефинансови предприятия в община Смолян 

Табл. 11 Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2018 г. 

в община Смолян по групи предприятия според заетите в тях лица 

Групи предприятия 
според заетите в тях 
лица 

Предпри 
ятия 

Произведен
а 
Продукция1 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
поодажби 

Разходи за 
дейността 

Печалба Загуба Заети 
Лица2 

Наети 
Лица2 

Разходи за 
възнагражд
ения 

ДМА 

Брой Хиляди левове Брой Хиляди левове 

Общо 2 379 747 251 962 356 899 694 904 037 64097 12 096 13 747 11 809 133 747 493 063 

Микро до 9 заети 2211 118 974 201 365 189 654 186 925 22495 9 657 4 141 2 351 17 453 237 227 

Малки от 10 до 49 143 130 337 212 108 202 854 189 601 21161  2 840 2 719 26 448 65 254 

Средни от 50 до 249 18 149 286 171 069 164 536 158 725 12148 1 353 1 765 1 741 22 427 68 519 

Големи над 250 7 348 654 377 814 342 650 368 786 8293  5 001 4 998 67 419 122 063 

 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

 

Таблица 10. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия 

за 2015г. 2016 и 2017г. по групи предприятия според заетите в тях лица. 

 



 

Предприят

ия 

Произведена 

продукция

Приходи 

от 

дейността

Нетни 

приходи от 

продажби

Разходи за 

дейността
Печалба Загуба

Заети 

лица

Наети 

лица

Разходи за 

възнаграж

дения

ДМА

Брой

Общо 2 327 595 745 872 078 771 553 866 356 68 159 68 028 13 794 11 908 102 916 449 412

Микро до 9 заети 2 146 76 466 254 892 196 242 285 319 19 039 49 797 4 053 2 386 14 493 238 301

Малки от 10 до 49 154 114 701 180 524 171 745 166 112 14 667 .. 3 088 2 943 22 161 57 130

Средни от 50 до 249 22 147 656 165 902 158 267 147 607 26 831 11 515 2 335 2 316 19 729 60 332

Големи над 250 5 256 922 270 760 245 299 267 318 7 622 .. 4 318 4 263 46 533 93 649

Предприят

ия 

Произведена 

продукция

Приходи 

от 

дейността

Нетни 

приходи от 

продажби

Разходи за 

дейността
Печалба Загуба

Заети 

лица

Наети 

лица

Разходи за 

възнаграж

дения

ДМА

Брой

Общо 2 393 660 992 841 329 784 118 822 442 62 116 49 794 13 888 11 977 114 468 469 571

Микро до 9 заети 2 219 111 258 189 292 172 804 191 814 22 293 26 504 4 176 2 434 16 148 240 115

Малки от 10 до 49 147 119 006 188 953 179 386 176 904 16 320 .. 3 048 2 913 24 573 58 327

Средни от 50 до 249 22 148 217 160 743 157 166 149 478 19 914 11 345 2 322 2 299 22 712 65 560

Големи над 250 5 282 511 302 341 274 762 304 246 3 589 .. 4 342 4 331 51 035 105 569

Предприят

ия 

Произведена 

продукция

Приходи 

от 

дейността

Нетни 

приходи от 

продажби

Разходи за 

дейността
Печалба Загуба

Заети 

лица

Наети 

лица

Разходи за 

възнаграж

дения

ДМА

Брой

Общо 2 344 715 875 924 091 847 870 862 451 71 848 16 488 14 038 12 089 119 660 472 307

Микро до 9 заети 2 162 114 285 189 028 177 437 179 482 19 060 11 004 4 086 2 306 16 660 231 180

Малки от 10 до 49 153 123 589 201 342 193 603 182 341 18 940 1 904 2 998 2 856 25 582 62 813

Средни от 50 до 249 23 151 585 166 853 155 164 152 143 16 558 3 580 2 300 2 276 22 282 68 075

Големи над 250 6 326 416 366 868 321 666 348 485 17 290 * 4 654 4 651 55 136 110 239

Община Смолян

Хиляди левове

Групи предприятия според 

заетите в тях лица

Брой Хиляди левове

Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2015г. в община Смолян по групи предприятия според заетите в тях лица

Община Смолян

Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2016г. в община Смолян по групи предприятия според заетите в тях лица

Групи предприятия според 

заетите в тях лица

Хиляди левове Брой Хиляди левове

Община Смолян

Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2017г. в община Смолян по групи предприятия според заетите в тях лица

Групи предприятия според 

заетите в тях лица

Хиляди левове Брой Хиляди левове
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Таблица 11. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия в община Смолян за 2015 г. по икономически дейности  

 

Икономически дейности 

Предпри

ятия  

Произве

дена 

продукц

ия1 

Приход

и от 

дейност

та 

Нетни 

приходи 

от 

продажб

и 

Разходи 

за 

дейност

та 

Печалба Загуба 
Заети 

лица2 

Наети 

лица2 

Разходи 

за 

възнагр

аждения 

ДМА 

Брой Хиляди левове Брой Хиляди левове 

Община Смолян 

Общо 2 327 595 745 872 078 771 553 866 356 68 159 68 028 13 794 11 908 102 916 449 412 

• Селско, горско и рибно 

стопанство 55 .. .. .. .. .. 122 .. .. .. 149 919 

• Добивна промишленост .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

• Преработваща промишленост 260 323 461 341 161 316 746 325 761 22 613 9 527 4 868 4 667 38 701 113 658 

• Производство и 

разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на 

газообразни горива 8 736 818 724 .. 74 .. 20 15 142 15 961 

• Доставяне на води; 

Канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

• Строителство 139 99 506 116 120 109 697 103 664 19 706 9 537 1 219 1 136 10 005 35 177 

• Търговия; Ремонт на 

автомобили и мотоциклети 740 26 512 138 864 136 131 135 029 4 469 984 1 905 1 308 7 740 22 072 

• Транспорт, складиране и 

пощи 175 36 169 37 450 36 160 35 172 2 825 694 589 444 2 604 12 127 

• Хотелиерство и 

ресторантьорство 265 12 806 21 196 19 774 21 909 1 982 2 605 857 653 3 365 24 811 
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• Създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения 37 1 556 1 922 1 596 1 443 327 83 85 58 312 593 

• Операции с недвижими 

имоти 131 -37 328 .. 22 908 .. 3 583 .. 132 54 677 54 265 

• Професионални дейности и 

научни изследвания 216 7 934 8 398 7 965 6 142 2 444 384 344 163 1 168 2 508 

• Административни и 

спомагателни дейности 53 2 670 2 995 2 914 2 702 386 156 121 80 430 1 382 

• Образование 20 425 474 428 410 79 .. 37 19 106 138 

• Хуманно здравеопазване и 

социална работа 100 15 676 16 973 15 396 15 672 1 220 22 737 647 7 526 5 861 

• Култура, спорт и развлечения 31 2 005 2 083 1 777 1 390 601 43 62 34 244 238 

• Други дейности 94 1 249 1 290 1 275 1 198 183 103 146 64 283 266 

 

 

 

 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ – “няма случай 

 

Източник: НСИ 
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Таблица 12. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия в община Смолян за 2016 г. по икономически дейности 

 

Икономически 

дейности 

Предпри

ятия  

Произве

дена 

продукц

ия1 

Приход

и от 

дейност

та 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за 

дейностт

а 

Печалба Загуба 
Заети 

лица2 

Наети 

лица2 

Разходи 

за 

възнагра

ждения 

ДМА 

Брой Хиляди левове Брой Хиляди левове 

Община Смолян 

Общо 2 393 660 992 841 329 784 118 822 442 62 116 49 794 13 888 11 977 114 468 469 571 

• Селско, горско и рибно 

стопанство 67 .. .. .. .. 3 644 850 .. .. .. 151 251 

• Добивна промишленост .. – – – – – – – – – – 

• Преработваща 

промишленост 270 358 649 382 657 356 068 385 179 17 276 22 316 5 065 4 836 46 175 131 850 

• Производство и 

разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 8 1058 1099 620 .. 105 .. 17 13 117 6 315 

• Доставяне на води; 

Канализационни услуги, 

управление на отпадъци 

и възстановяване .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 497 1 477 

• Строителство 134 74 820 85 278 81 523 67 299 19 530 3 218 1 042 956 8 904 39 453 

• Търговия; Ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 755 27 887 148 299 146 114 149 809 5 143 7 035 1 925 1 304 8 420 22 254 

• Транспорт, складиране 

и пощи 185 37 736 38 882 37 175 36 555 2 784 730 597 451 2 805 13 640 

• Хотелиерство и 

ресторантьорство 263 15 409 25 230 20 880 21 677 4 531 1 230 862 666 3 630 28 723 
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• Създаване и 

разпространение на 

информация и творчески 

продукти; 

Далекосъобщения 34 1 414 1 553 1 500 1 340 273 88 66 38 284 568 

• Операции с недвижими 

имоти 138 5 572 10 182 4 159 10 814 1 906 2 627 135 50 612 53 288 

• Професионални 

дейности и научни 

изследвания 216 6 457 7 042 6 549 5 527 1 785 413 358 180 1 289 2 475 

• Административни и 

спомагателни дейности 59 5 637 6 466 6 069 5 816 896 331 175 132 1 489 6 160 

• Образование 21 374 376 372 335 .. .. 29 11 75 163 

• Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 101 15 988 17 134 15 846 15 685 1 343 14 723 625 7 734 .. 

• Култура, спорт и 

развлечения 39 2 961 4 289 2 823 1 890 2 216 39 81 54 466 387 

• Други дейности 99 1 470 1 498 1 451 1 384 205 99 155 70 349 488 

 

 

 

 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ – “няма случай 

 
Източник: НСИ 
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Таблица 13. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия в община Смолян за 2017 г. по икономически дейности  

 

Икономически 

дейности 

Предп

рияти

я  

Произведе

на 

продукция
1 

Приходи 

от 

дейностт

а 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за 

дейностт

а 

Печалба Загуба 
Заети 

лица2 

Наети 

лица2 

Разходи за 

възнагражде

ния 

ДМА 

Брой Хиляди левове Брой Хиляди левове 

Община Смолян 

Общо 2 344 715 875 924 091 847 870 862 451 71 848 16 488 14 038 12 089 119 660 472 307 

• Селско, горско и рибно 

стопанство 61 .. .. .. .. 3 906 123 .. .. .. 150 753 

• Добивна промишленост – – – – – – – – – – – 

• Преработваща 

промишленост 257 417 047 462 034 411 341 426 143 36 292 3 195 5 166 4 937 49 855 133 098 

• Производство и 

разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 8 726 764 665 2 070 51 .. .. 19 210 3 677 

• Доставяне на води; 

Канализационни услуги, 

управление на отпадъци 

и възстановяване 4 .. .. .. .. 462 – 365 .. 3 497 1 477 

• Строителство 130 60 890 63 505 59 713 57 151 9 145 3 695 884 798 7 245 34 934 

• Търговия; Ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 753 41 096 177 406 174 561 169 707 8 369 1 420 2 098 1 448 11 442 31 219 

• Транспорт, складиране 

и пощи 173 40 623 41 560 39 892 39 252 2 798 760 600 462 3 048 13 830 

• Хотелиерство и 

ресторантьорство 258 15 687 26 244 24 199 24 776 3 054 1 721 903 706 4 076 34 927 
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• Създаване и 

разпространение на 

информация и творчески 

продукти; 

Далекосъобщения 38 1 465 1 592 1 463 1 250 374 71 60 33 265 440 

• Операции с недвижими 

имоти 123 4 865 6 310 3 960 7 204 989 1 956 141 49 494 50 308 

• Професионални 

дейности и научни 

изследвания 208 7 291 9 720 7 398 9 335 2 062 .. 328 152 1 402 2 531 

• Административни и 

спомагателни дейности 67 6 803 8 295 7 147 6 684 1 591 146 208 158 1 909 3 319 

• Образование 18 .. 423 412 .. 99 .. 38 14 .. .. 

• Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 101 15 923 17 630 15 847 16 127 1 381 8 714 614 7 984 .. 

• Култура, спорт и 

развлечения 45 3 324 3 396 3 335 2 244 977 45 95 62 531 415 

• Други дейности 100 1 821 1 935 1 846 1 713 298 94 177 80 400 322 

 

 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ – “няма случай 

 

Източник: НСИ 

 

 

 

 



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:  

Стимулиране растежа 

на общинската 

икономика чрез 

подкрепа на 

съществуващите 

предприятия, 

насърчаване на 

предприемаческата 

активност в общината 

и създаване на 

качествен 

туристически продукт 
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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. 

 

По проект WiFi4EU на Европейската Комисия за изграждане на безжична интернет мрежа, за който 

Община Смолян получи ваучер на стойност 15 000 евро от Европейската комисия за изграждане на  Wi-Fi 

мрежи на публични пространства, през 2019г. е стартиран процесът по изграждане на топологията на 

обектите. Предприети са действия по структурно окабеляване на обектите.  

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.  

През 2019г. Община Смолян подържа и се старае да развива благоприятна среда по отношение на 

местните данъци, такси и административно обслужване и консултиране. 

По отношение 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. Проведени бяха: 

 20 информационни събития в зала и на открито в общините от област Смолян, посветени на 

актуални процедури по оперативните програми с над 350 участници, представители на 

общинска администрация, социално-икономически партньори, нестопански организации, 

предприемачи, граждани и др.  

 еднодневно събитие под надслов „Открий Европа“, по време на което стотици деца и техните 

семейства имаха възможност да обогатят своите знания за България и Европейския съюз; 

 Онлайн конкурс "Имам бизнес идея", който се проведе в цялата страна като част от 

Националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове, както и от 

инициативата на Европейската комисия "Европа в моя регион 2019 г." 

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян за 2019г. територията на община Смолян има 

регистрирани 1940 броя земеделски стопани по реда на Наредба №3/1999г. Съгласно същата Наредба са 

регистрирани 2 броя кооперации. 

В подкрепа дейността на земеделските производители, община Смолян оказа съдействие за 

организирането на пазар на местни земеделски продукти, произведени от бенефициенти на ДФ 

„Земеделие“12.10.2019г. Инициативата бе част от ХVI-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, която следва да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия, 
маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразена с местните туристически ресурси и 
потребности, съответно и със Стратегията за развитие на туризма в Община Смолян за периода 2014-2020г.   

 
Посещаемост в ключови обекти в Община Смолян за 2019г.:   

o Регионален Исторически музей „Стою Шишков“  за 2019 година 13873  човека – наблюдава се 

увеличение спрямо 2018г. (12 750 човека); 
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o Художествена галерия – Смолян  е посетена от 2000 също с увеличение спрямо 2018г., когато 

броя е бил 1500 души;  

o Културно-образователен център Планетариум с астрономическа обсерватория  през 2019г. е  

посетен от близо 36 540 души -  наблюдава се увеличение спрямо 2018г., когато обектът е бил 

посетен от 33 200 души;  

o Момчилова крепост – 5670 души, като приходът от атракцията през 2019г. е повишен в 

сравнение с 2018г.; 

На територията на общината има значителен брой екопътеки и маршрути, чиито маркировка и 

съоръжения се нуждаят от подновяване, както и от изграждане на нови такива. На първо място за 2019г. 

поставяме ремонта и рехабилитацията на Еко пътека Каньона на Водопадите, където 4 моста бяха изцяло 

отнесени от водите след тежкия снеговалеж и изградени отново, както и беше извършена частична поправка 

на стъпала и парапети, а пътеката беше разчистена от множеството  паднали дървета.   

Бяха взети и мерки и за прочистване на паднали дървета по пътеката, водеща към крепостта Калето-

Смолян.     

Също така през 2019 г. бе изготвен проект и стартира изграждането на стационар за наблюдение, тип 

„Орлово око“  в местността между селата Могилица и Арда. Сключен е договор за изпълнение на 

строителните работи и е предвидено авансово плащане в размер на 50% от общата сума.  

Изработени са указателни табели за с. Тикале насочващи към Момчилова крепост. 

В Програмата за туризъм на Община Смолян е заложен Фонд за партньорства по различни проекти, 

свързани с развитието на туризма в общината с други 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 

Консултативния съвет по туризъм, след което и от Общински съвет – Смолян (Решение № 882 от 

02.08.2018г.). В резултат на гореописаното, през 2019 година КСТ одобри две местни инициативи, които 

стартираха и към настоящия момент са изпълнени, а именно: 

• „Изграждане на кът за отдих в махала Терзийци“ - с. Виево  

• „Еко пътека до Момчилова крепост” с. Тикале  

И двата проекта са изпълнени и отчетени.   

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, с което участието на общината в инициативата на Платформа 

„АГОРА“ е устойчиво. 

Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и 

изложения: 

 През 2019г. Община Смолян се представи на: 

 Международна туристическа борса Ваканция/Спа Експо в периода 14-16.02.2019 г. в гр. 

София. Община Смолян участва съвместно с РТА Родопи, като за участието бе осигурен 

безплатен деск на щанда на Министерство на Туризма;  

 Туристическо изложение „Културен туризъм 2019“ – 18-20 Април 2019 г. във Велико Търново;  

 XVI  Международно Туристическо изложение „Планините на България- гостоприемство в  4 

сезона“ – 10-12 Октомври 2019г., което се проведе в Родопски драматичен театър „Николай 

Хайтов“ – Смолян. В изложението участваха и побратимените на Смолян градове Въру 

/Естония/,  Гостивар /Македония/ и Ялова /Турция/. Община Смолян заедно с Регионална 
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туристическа асоциация „Родопи“ и Организацията за управление на туристически район 

„Родопи“  бе основен организатор на събитието и в партньорство с Министерство на туризма.  

Изложението за планински туризъм включваше следните основни акценти:  

1. Експозицонна част – изложбени щандове; 

2. Конферентна част – представяне на резултатите от Туристическо лято 2019, както и дискусионни 

„Туристическите райони в България- състояние, проблеми и перспективи“;  

3. Презентационна част -  представяне на новите туристически райони в България Бургаски 

черноморски туристически район, Тракийски туристически район и Софийски туристически район;  

4. Запознаване на терен с туристически атракции от Родопския регион;   

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

Смолян бяха отпечатани следните рекламни публикации: 

o Рекламна публикация в списание „Черга“ ; 

o Рекламна публикация във списание „Дестинация България 2019“; 

o Рекламна публикация в списание „Ваканция и Спа“; 

o Рекламен каталог Пампорово Мечи чал;  

o Отпечатване на брошура Смолян и околностите; 

 Изработени и в процес на поставяне са 7 бр. изцяло нови туристически табели оказващи посока и 

разстояния до Къща музей „Ласло Наги“ и църквата Св. Петър и Павел“ в с . Соколовци. 

 

Приоритет 2: 

Подобряване на транспортната достъпност, инфраструктурата и опазване на околната среда 

 

Общият устройствен план на Община Смолян е в процес на разработване и съгласуване с инстанции, 

но не е приключил с одобряване от Общински съвет Смолян. 

По проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян“  с бенефициент ВиК Смолян ЕООД 

ще бъде изградена и реконструирана водопроводна мрежа с обща дължина 14 км. Предвижда се 

новоизграждане и реконструкция на общо 19 км канализационна мрежа. През 2019г. са проведени 

процедурите за избор на изпълнител по дейностите по проекта.  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.  

Рехабилитирани и подобрени са следните общински пътища:  

- 1,72 км в т.ч. Път "SML 3247 / SML 2248 Смилян - Букаците - / Люлка - Сивино- км 6+940 - 8+889,68 

" -  1.250 км; 

- път Виево Терзийска  0,47 км;  

Относно реконструирането и рехабилитацията на водоснабдителните мрежи е извършена 

реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа нa с. Момчиловци - ЕТАП I - 1,478 км. 

През 2019г. за благоустрояване на уличната мрежа и подобряване на условията за обществен отдих в 

град Смолян се осъществиха следните дейности по обекти: 

o благоустрояване на уличната мрежа  на Ул.“Атанас Стайков“ – Смолян; 

o Изграждане на подпорна стена ул. "Проф. Асен Василев" гр. Смолян; 

o Изграждане на ул. "Владимир Заимов" кв. Райково; 

o Изграждане на подпорна стена на Ул. "Харит Кисьов"; 
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o Ремонт  на улици и пътища на територията на община Смолян; 

o Гробищен парк в кв.Райково – изготвен е проект; 

o „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градската среда на гр. Смолян“,  финансиран от Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020; 

o Започнат е ремонт на тротоари и настилки по пешеходни зони – Стар център Смолян; 

Изготвен е инвестиционен проект за изграждане на Временен приют за кучета и е проведена 

обществена поръчка за избор на изпълнител.  

Ремонтирана и реконструирана е  уличната мрежа в: 

- кв. Смолян - 24,26 км; 

- кв. Райково - 6,31 км; 

- кв. Устово - 4,61 км; 

Относно Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 е изпълнено техническо обследване, енергийно 

обследване и архитектурно заснемане на сградите на обща стойност 150 945,73 лв. без ДДС. за 12 блока на 

обща стойност 8 428 634 лв.: 

1. „ГР. СМОЛЯН, УЛ. ”КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК” № 6, БЛОК 2” 

2. „ГР. СМОЛЯН, УЛ. ”Г.С. РАКОВСКИ” № 31, ВОЕНЕН БЛОК 2”  

3. „ГР. СМОЛЯН, УЛ. "КАРЛЪК" № 5" 

4. „ГР. СМОЛЯН, БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 41, БЛ. 22” 

5. „ГР. СМОЛЯН, УЛ. ”ТРАКИЯ” № 35, БЛОК ”КИТКА”” 

6. „НОВ ЦЕНТЪР БЛ. 50, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ”ДИЧО ПЕТРОВ” № 14” 

7. „БЛОК „ОРФЕЙ-3” УЛ. ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” № 10, ГР. СМОЛЯН” 

8. ”ГР. СМОЛЯН,  УЛ. ”ПЕТЪР БЕРОН” № 12, „ОРФЕЙ 2”,” 

9. „ГР. СМОЛЯН, УЛ. ”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” № 8 ВХ. А ,Б,В” 

10. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ” № 86 ГР. СМОЛЯН, БЛ. 16, ВХ. А  И  Б” 

11. „СТРОИТЕЛ -3, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ”ОСТРИЦА” № 24” 

12. „ГР. СМОЛЯН, БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 27 ЖИЛИЩЕН БЛОК ДАП” 

Наблюдава се намалено ниво на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферния въздух през 2019г.

 Средномесечните концентрации на ФПЧ10  за 2019 г. е 33,86 g/m3 в сравнение с 2018 г.- 37,85 

g/m3. Превишенията на среднодневната норма от 50 µg/m3 за 2019г. e 56 бр., а за 2018г.- 58 бр. 

Изпълнение на проекти, финансирани от ОП „Региони в растеж  2014-2020“, Приоритетна ос 1, 

които са одобрени и се изпълняват към 2019г. в Община Смолян: 

 Проект „Изграждане на нови социални жилища в гр. Смолян“ - стартирали са дейностите по 

проекта и са сключени договори с изпълнители. Проектът е временно спрян поради 

създадена извънредна ситуация  при изпълнението на дейностите по строителство; 

 Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян“ - подадено 

е проектно предложение, което е в процес на оценка; 

 Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ - проектът е завършен всички 

обекти са въведени в експлоатация; 
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 Проект „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян“ - проектът е завършен и всички обекти са въведени в експлоатация; 

 Проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на 

Планетариум Смолян“ – Подадено е проектно  предложение пред Фонд Посредник – Фонд за 

устойчиви градове; 

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 – обявени са 

обществените поръчки за дейностите по проекта. Сключени договори с изпълнители за дейностите по 

Авторски надзор, Строителен надзор, Информация и Публичност. Предстои да се сключат договори за 

дейностите по СМР и Доставка и монтаж на оборудване.  

Кандидатстване по Оперативна програма Околна среда с проектно предложение „Въвеждане на 

добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и 

капацитета за рециклиране в община Смолян“. Проектното предложение е преминало първи етап на 

оценяване и към момента продължава да е в процес на оценка. 

 

Приоритет 3: 

Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество 

 

През 2019-та година Община Смолян бе активна в отношенията си с международни партньори, като утвърди 

връзките си с побратимените й градове: 

 Представители на Община Смолян присъстваха на годишния Карнавал в Ксанти 2019г.  

 В периода 8-10 май 2019г. Смолян бе домакин на делегация от град Мичуринск, Русия,  която взе 

участие в празненствата по случай 9-ти май. По време на визитата бяха обсъдени бъдещите 

възможности за сътрудничество в различни области на развитие на двата града.  

 През месец май 2019г. представители на Община Смолян взеха участие в Европейския фестивал на 

област Тюрингия 2019г. с домакин побратимения град Зул, Германия.    

 През месец юни бе осъществено откриване на  обновената експозиция в къща-музей „Ласло Наги“ 

съвместно с  Унгарския културен институт и Регионалния исторически музей – Смолян, на което 

присъстваха представители на Община Кишпещ, Унгария. Те се включиха и в честванията на Деня на 

обединения град Смолян.  

 По покана на кмета на побратимената община Въру, Естония, делегация от Община Смолян 

присъства на Празника на града през месец август 2019г.  

 Ежегодният младежки обмен между Община Смолян и Община Кишпещ се проведе в периода 12 – 

21 юли 2019г. в Унгария, лагера Капталанфюред и 21 – 30 юни 2019г. в България, община Смолян.  

През 2019г. по проект +CityxChange на Община Смолян се проведоха две международни партньорски срещи:  

 02-05 април 2019г. във Виена, Австрия, където се обучение във връзка с Позитивните енергийни 

райони и интелигентните градове и общности. 

 23-25 октомври 2019г. в Лимърик, Ирландия среща на Консорциума за определяне напредъка на 

проекта и провеждане на работни срещи (обучителни сесии). По време на срещата партньорите по 

проекта имаха възможността да се запознаят с демонстрационните проекти на Водещия град 

Лимърик, както и да почерпят от опита му в сферата на интелигентното развитие на градовете, 

използването на ВЕИ и енергийната ефективност.  

На 11 юни 2019г. се проведе работна среща в град Смолян между екипа по проекта на местно ниво и 

представители на един от партньорите -  компания IES която е водещ световен новатор в анализа на 

устойчивото функциониране на сгради. Срещата бе изключително полезна, тъй като бяха представени 
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инструментите за интегрирани решения за градска среда и инструмента за подпомагане на вземането на 

решения, разработени от IES. В края на срещата екип от инженери на EAP се присъедини към дискусията, за 

да докладва за посещенията си в сградите определени за позитивни енергийни блокове в Смолян, след като 

бяха проверили документацията им за енергиен одит с цел да предложат реалистични мерки за ЕЕ и ВЕИ, за 

да могат сградите да станат енергийно позитивни и да образуват Позитивно енергиен блок (ПЕБ). 

Община Смолян бе поканена за партньор в проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“ 

по програма „Европа за гражданите“, направление 2 “Демократична ангажираност и гражданско участие”, 

мярка 2.2 „Мрежи от градове“. Проектът е насочен към младежите в общините и предвижда провеждането 

на семинари, структурирани диалози и дебат на открити обществени места (т.нар. формат АГОРА). Така 

младежите от съответните държави ще навлязат в темите за европейските права, европейската идентичност 

и активното гражданско участие, докато се запознават с демократичните процеси и политики и се срещат 

хората, които взимат политическите решения. Проектът отговаря на целите и приоритетите на Младежката 

политика на Община Смолян. Ролята на Община Смолян в рамките на проекта е да организира т.нар. 

„структуриран диалог“ на територията на града, в който да вземат участие 107  заинтересовани младежи. За 

тази дейност, както и за останалите дейности, свързани с изпълнението на проекта, Община Смолян ще 

получи бюджет в размер на 20 000 Евро. Продължителността на проекта обхваща периода 01.10.2019г. – 

30.09.2021г. 

 

Приоритет 4: 

Повишаване стандарта на живот и подобряване условията за личностно развитие 

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 

През 2019 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 8 лица; 

- Проект „Ние също можем“ – назначени 1 лице; 

- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“- назначени 5 лица; 

- Национална програма „Старт на кариерата“ – назначени 3 младежи; 

- Национална програма  „Регионална програма за заетост“ – назначени 10 лица; 

- Проект „Обучение и заетост“ компонент 2 за хора с увреждания – назначени 73 лица; 

- Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – компонент  2 за хора с увреждания – назначени 7 

лица; 

Общият брой лица назначавани по програми и проекти за заетост в община Смолян през 2019 г. са 

108 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 2019 година обхваща две учебни години –  осем месеца от 2018/2019-та и четири месеца 

2019/2020-та. 

Относно осигуряването и контрола на основните дейности в сферата на средното образование, 

регламентирани като компетенции на органите за местно самоуправление по чл. 256 от ЗПУО се наблюдава 

успешно прилагане и спазване на разпоредбите на ЗПУО и ДОС в общинските детски градини, училища и 

ЦПЛР. 

Относно държавния план-прием в общинските училища и професионалните гимназии за учебната 

2019/2020 година и подлежащите на задължително предучилищно образование и училищно обучение в І 
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клас през учебната 2019/2020 г. се наблюдава максимален обхват на подлежащите на задължително 

предучилищно и училищно образование и ограничаване на случаите на отпадане от образователната 

система. 

Налице са запазване статута на защитените и средищните детски градини и училища, съхраняване на 

общинската мрежа от образователни институции - детски градини, училища и ЦПЛР, както и повишаване на 

ефективността в работата на педагогическите кадри с деца от ромската общност и със специални 

образователни потребности. 

За спазване на Закона за държавния бюджет на Република България - 2019 година, Закона за 

публичните финанси, Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се осъществяват разработване, 

обсъждане и утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по единни разходни стандарти за 

2019 година по детски градини, училища и ЦПЛР, както и упражняване на текущ контрол по прилагане на 

системата на делегираните бюджети и на финансовата дисциплина в образователните институции. 

Осъществява се координация на процесите в образованието чрез  националната електронна 

информационна система за предучилищното и училищното образование и обновяване на базата данни за 

деца и ученици, групи и паралелки, педагогически и непедагогически персонал, работни места, заплати, 

програми и др. в общинските образователни институции. 

Налице са реализирани общински инициативи с участието на деца, ученици и родители, подкрепа на 

училищни инициативи с участието на родителската общност, съдействие при разрешаване на конкретни 

проблеми с деца и ученици, оказване на организационно и методическо съдействие на Общинския 

ученически съвет. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Благодарение на изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Смолян“  № 

BG05FMOP001-3.002-0120-С01 2016-2019 са обхванати 170 потребители, които се възползват от социалната 

услуга. Те са разпределени в 6 трапезарии по пунктове – 3 в града и 3 в селата – Търън, Смилян и 

Момчиловци. 

За подпомагане на тежко болни самотни стари хора,  които не могат сами да се грижат за себе си са 
обхванати 175 потребители и са наети 154 асистенти чрез предоставяне на социална услуга в домашна среда 
/ЛА, СА и ДП/ за хора с увреждания, лица над 65 г. с ограничение или невъзможност за самообслужване. 

Осигурени са социални и здравни услуги на възрастни и болни хора чрез предоставяне и доставка на 
храна по домовете със специализиран транспорт на 32 потребители. 

Налице е активно действаща услуга за Набиране на кандидати за приемни семейства, обучения, 
оценки на кандидатите, настаняване на деца в одобрени приемни семейства по проект „Приеми ме 2“, 
финансиран от ОПРЧР. В периода 01.01.2019г.-31.12.2019г. са настанени 32 деца, 10 от тях през годината са 
реинтегрирани  в биологично или осиновително семейство. Към 31.12.2019г. функционират  22 приемни 
семейства от тях 4 с профил за отглеждане на 2 деца..  

Функционира Общностен център  за деца и семейства  в т.ч. услуги за деца от  0 до 3 години и  
техните родители и  услуги за деца от  3 до 7 години и    техните родители. Обхванатите потребители са 837 
деца и 157 семейства. 

В рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от община 

Смолян” финансиран от ОПРЧР са изпълнени следните дейности:   

- Закупено е  МПС, доставено е обзавеждане и оборудване, необходимо за качественото 

предоставяне на услугите и изпълнение на проекта;   

- Проведен е подбор на потребители и персонал;   

- Предоставени са интегрирани здравно-социални услуги, които се предоставят от екип, включващ 

координатор/диспечер; шофьор; медицинска сестра;  рехабилитатор; психолог и 23 домашни  

помощници. 
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Провеждат се беседи по здравно образование в общинските училища от медицинските специалисти 
към Здравните кабинети в училищата. 

 
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

Община Смолян, подпомогната от Министерство на културата и Министерство на образованието и 
науката, присъди три стипендии и еднократно финансово подпомагане за даровити деца в размер на 
2220лв. общо. 

Съвместно с ПИЦ – Смолян Община Смолян реализира следните мероприятия: 
- Футболен турнир "Не на дрогата" със 130 участници; 
- Обучение с участието на П. Петков от СДВР "Животът е безценен, не го заменяй за дрога“ с 

600 участници; 
- Обучение за развитие на умения за идентифициране употребата на наркотични вещества 

сред подрастващите в училище с 68 участници; 
- Информационна среща – разговор "Опасностите при пушене на ел. цигара и наргиле с 

ученици от основните училища" с 240 участници; 
- Информационна среща "Международен ден за безопасен интернет" с 270 участници; 
- Обучение на доброволците на ПИЦ-Смолян "Трафик на хора А 21" с 410 участници; 

За насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора Община Смолян проведе: 
- Турнир по мини футбол съвместно с РУО – Смолян; 
- Турнир по тенис на корт; 
- Велосипедно състезание, посветено на 18 юни-Празник на Обединения Смолян съвместно с 

Дирекция „Пътна полиция“ към ОД на МВР; 
- Турнир по вдигане на тежести съвместно с Спортен клуб по вдигане на тежести „Родопа“ 
- Лекоатлетическа щафета, посветена на 107 години от Балканската война и Освобождението 

на Родопите съвместно с РУО-Смолян, Дирекция „Пътна полиция“ към ОД на МВР; 
- Коледно състезание по плуване съвместно със Спортен клуб по плуване "Смолян"; 

За насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог Община 
Смолян, съвместно с МКБППМН осъществи кампания, лекции и беседи и „Ден на розовата фланелка“ за 
отбелязване на Световния ден на борбата с тормоза в училище.  

Проведени са три мероприятия за развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 
съвместно със СБА , Пътна Полиция, РУО-Смолян,СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян, ОД МВР – Смолян, 
ПИЦ – Смолян и МКБППМН.  

Община Смолян кандидатства с проектно предложение „Създаване на Младежки център МОГА – 
Смолян“ по процедура „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм 
на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Проект МОГА - Младежка Областна Гражданска 
Асамблея предвижда създаването на нов съвременен младежки център в Смолян, който да осигурява 
висококачествени услуги за младежи, включително тези от уязвимите групи. Центърът ще бъде настанен в 
сграда на бивше професионално училище. След приключване на вътрешното преустройство младежкия 
център ще има капацитет за ежедневно пребиваване на минимум 10 души обслужващ и поддържащ 
персонал, фитнес зала, конферентна зала, две учебни зали, компютърна зала с маса за срещи, дневна, 
заседателна зала, стаи за настаняване, кафе зала – бар, ресторант. Максималният капацитет на младежкия 
център е 277 души.  

 
КУЛТУРА 

Многообразните дейности в областта на културата, които Община Смолян организира през 2019г., 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 2019 година Културният календар включва планирани традиционни и иновативни събития, като 
по-важните от тях са: 
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o честване на Националния празник на Република България и официалните празници, като за всеки от 
тях поотделно се съставя културна програма; 

o честване на 18 юни – Празник на обединения град и 21 октомври – Празник на Община Смолян по 
повод 106-годишнината от Балканската война (1912 г.); 

o 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; 

o честване на официални празници, бележити дати и  годишнини; 
o честване на традиционни празници: Богоявление, Бабинден, Песпонеделник, Сирни заговезни 

/Прошка/, Тодоровден, Великден, Гергьовден, Предой, Петровден, Илинден и др.; 
o селищни празници и събори; 

 

Общината бе основен организатор и подкрепи организацията на редица културни събития, които 
допринасят за развитието на туризма: 

o Събора на народното творчество и животновъдството Рожен 2019, който се преведе в 
периода 19 -21 юли 2019г.; 

o Третият национален конкурс „С песните на Георги Чилингиров“ , който се проведе в с. 
Полковник Серафимово  в периода 29 – 30 юни 2019 с участието на читалища и самодейни 
състави от района и страната; 

o XVII-тото Гайдарско надсвирване на 3 и 4 Август 2019г. в с. Гела;  
o На 17 август 2019г. се проведе 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.   

o В периода 14-15 Септември бе организирано второто издание на Национален гайдарски 
събор „Апостол Кисьов“ в с. Стойките.   

o В периода 21-23.09. 2019 г. в с. Момчиловци се проведе Фестивал на киселото мляко – 
култура и традиции – Киселото мляко – новият път на коприната.  Фестивалът се проведе 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; 

o 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;   

Община Смолян кандидатства с проектно предложение "Средновековен Смолян - изкуството среща 
историята" по процедура „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите 
групи“, Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Проектът цели 
разширяване на достъпа до култура чрез добавяне на ново  културно съдържание на обекти на културно-
историческото наследство, които определят района ни като дестинация за културен туризъм, чрез 
организирането на тематични постановки, режисирани за специфичното място. Идеята е да бъдат 
организирани представления, които да привлекат нова публика на обектите Момчилова крепост, Крепост 
Калето-Смолян и Крепост Калето-Кошница. За всеки един от обектите се разработва специфична програма за 
показ и привличане на публика, която освен тематичните постановки, които ще възстановят събития 
характерни за мястото, ще включват и изложбена част, която по атрактивен начин да представи мястото, 
археологическата стойност, историческите факти и потенциалът като място атрактивно за публика и туристи. 
За подобряване достъпа до крепостите ще бъдат изпълнени малки ремонтни дейности на два от обектите, 
състоящи се в укрепване и боядисване на парапети, огради, стъпала и площадки 

СПОРТ 
 

През 2019 година община Смолян организира самостоятелно и в партньорство със различни спортни 

клубове и спортни федерации, десетки спортни състезания и събития, в които се включиха стотици деца, 

младежи и граждани на общината.  
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През годината община Смолян организира ученически игри - общински кръг - в седем различни 

спорта. Най- масово участие се взеха учениците в колективните спортове, които са и традиционни за 

общината – футбол и волейбол (над 25 отбора). Община Смолян оказа подкрепа и при провеждането на 

игрите в другите етапи, като подсигури всичко необходимо за участието на ученическите отбори (транспорт, 

храна и др.). За организирането на Областния етап от игрите, община Смолян предостави безвъзмездно 

своята спортна инфраструктура за провеждането на състезанията по футбол, баскетбол, волейбол, 

бадминтон и шах-мат. В програмата за провеждане на ученически игри 2018/2019 година подписани от 

Министъра на ММС и Министъра на МОН, организирането на състезания по тенис и плуване се организират 

само на национален етап. Двете Национални състезания се проведоха в гр. Смолян, като и за двете бе 

изказана благодарност от страна на всички останали организатори. 

През годините община Смолян е организирала редица спортни състезания, които са се превърнали в 

традиция и тяхното реализиране се очаква от всички граждани.  Така и през 2019г. бяха проведени следните 

мероприятия:  

- „Лъвски скок“ - традицинно състезание, което се провежда в партньорство с РУО на МОН гр. Смолян, 

ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян, Регионален исторически музей Стою Шишков“ гр. Смолян, 

Общински комитет „Васил Левски“ гр. Смолян. В него участие взимат ученици от 1-ви до 12-ти клас от 

всички учебни институции, които носят името Васил Левски“.Събитието се провежда всяка година на 

19-ти февруари.   

- Състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни положения“, което се провежда в 

партньорство с РДПБЗН-Смолян. В него се включиха девет училища от община Смолян и отбори от 

други шест общини. 

- На 1-ви юни се организира велосипедна надпревара без състезателен характер. Участие взеха деца 

от четири до осемнадесет години. За да бъде истински детския празник, бяха подсигурени награди и 

плодове.  

- През летните месеци бяха организирани няколко турнира по тенис, които бяха насочени към 

гражданите на общината. Общо бяха реализирани три  турнира, като два от тях бяха само за деца.  

- Освен на територията на град Смолян се проведоха и спортни състезания по повод празниците на 

селата Търън и Смилян. За село Търън община Смолян обезпечи три различни състезания състезание 

по тенис, състезание по футбол и силово състезание. В село Смилян се организираха футболен 

турнир и мото състезание, което привлича все повече почитатели.   

- За 2019 година община Смолян организира и проведе три състезания по плуване за деца и младежи. 

Във всяко от тях се включиха над сто и петдесет деца и младежи от общината. Състезанията се 

проведоха през месеците март, август и декември. 

- Едно от най- популярните и очаквани състезания сред деца, ученици и граждани, е между-

училищната щафета, в която се включват всички училища от общината. В нея се включиха тридесет и 

един отбора разделени в шест възрастови групи. Състезанието ежегодно се провежда със 

съдействието на ОД на МВР гр. Смолян, които обезпечават цялата сигурност по провеждането на 

състезанието.   

През 2019 година на територията на община Смолян се реализираха четири състезания от Републиканско 

ниво. Всички те бяха реализирани на нужното равнище с основното съдействие на община Смолян.  

- През месец април се проведоха  „Национален турнир по спортни танци“ и „Купа България“. В него 

участие взеха над 80 спортни двойки на спортни клубове от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара 

Загора, Монтана, Шумен, Плевен, Силистра, Кюстендил, Пазарджик, Велинград, Русе и други.   

- Българска федерация по ориентиране, СК по ориентиране „Карлък“ гр. Смолян. Спортното събитие се 

проведе през месец септември и в него взеха участие над шестстотин състезатели. То се реализира в 

района на Смолянски езера и подножието на връх Снежанка.  
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- През месец март бе организирано Републиканско състезание по ски за ветерани. Състезанията се 

проведоха на територията на ски зона „Пампорово – Мечи чал“ и в него взеха участие над 180 

спортни ветерани.  

През годината община Смолян подкрепи две спортни събития с международно участие на състезатели от 

най- високо ниво по колоездене в дисциплините по планинско спускане.  

- „Пампорово байк фест“ – с участие на 200 състезатели от Великобритания, Франция, Испания, 

Австрия, Италия, Холандя, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Дания, България и Смилян.  

Състезанието се организира от СК“Фрий райдърс юнайтед“ гр. Смолян, като община Смолян е 

основен партньор. 

- “Elevation 999” – с над 100 състезатели от седем държави. Състезанието е по планинско колоездене в 

категория „Ендуро“.  

През 2019 година двама младежи от Смолян взеха участие в Световните Спешъл Олимпикс Игри, които 

се проведоха в Абу Даби и Дубай. Двамата смолянски младежи участваха в състезанията по щанги и плуване. 

Те завоюваха един медал и две класирания на 4-то място. Освен чрез подкрепа на Спешъл Олимпикс, община 

Смолян помага на всички деца и младежи с интелектуални затруднения да имат редовни и системни 

занимания по плуване.  

През месец декември община Смолян подкрепи провеждането на благотворителен турнир по тенис на 

маса. 

За втора поредна година бе проведено състезание в памет на големия щангист Величко Чолаков с над 60 

млади състезатели от над седем града от страната.  

През месец октомври се проведе и голямо състезание за авто-мото любителите. Събитието  Smolyan Race 

2019 включи в себе си състезания в три категории – дрифт, драг и стънт. Организатори на събитието бяха 

„Авто мото клуб Смолян“ и Община Смолян.  Проявата също имаше благотворителен характер, като целта бе 

да се наберат дарения, за да може 24-годишният  Алкан Челеби от Смолян да получи възможност за 

рехабилитация. 

 
 

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. 

 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.   
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 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: 

1. Услуги извършени от Приемна ГРАО – 4 360 бр.,  

2. Услуги извършени от Архив – 204 бр.,  

3. Услуги извършени от Обреден дом – 812 бр., 

4. Общо административни услуги –29 955 бр., 

5. Документите, които са постъпили в Деловодство – 14 470 бр., 

       Извършените услуги от Кметовете на кметства по населени места  са 13 472  бр.  

 През този период са проведени 17 заседания на Общински съвет – Смолян, на които са взети 305 

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. 

 

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 ползуването на тези регистри. Някои от по-старите томове бяха на границата на разпадане на 
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хартията. Служителите от ЕСГРАОН всекидневно се сблъскват с трудности при ползуването на тези 

документи.  

С програмен 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. 

Семейните регистри на кметствата 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. 

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: 

1. 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. 

2. 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 
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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 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. 

През 2019 са извършени множество дейности по уличното осветление с цел възстановяване на 

съществуващи стари и неработещи трасета, изградени са нови трасета на улично осветление необходими за 

осветяването на отделни участъци на територията на община Смолян. Ежедневно се извършват ремонтни 

дейности по мрежата на уличното осветление. Повишава се качеството на услугите по поддържане, текущ 

ремонт и ремонтно възстановителни дейности по уличното осветление на територията на община Смолян. 

Работните групи безпроблемно и в кратки срокове отстраняват възникналите аварии благодарение на 

техническите им познания. 
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Всички задачи по отбранително мобилизационната подготовка са актуализирани. Извършено е 

отсрочване на запасни в Общинска администрация – Смолян и се повиши опита и знанията на оперативните 

дежурни, като през 2019 г. са проведени  две занятия с тях. Пожарогасителите се поддържат в изправно 

състояние и ежемесечно се води дневник - Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 1 

октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. През м. 

август 2019 г. е извършена годишна проверка на Вътрешните пожарни кранове и бе установено, че са 

изправни.  На 20.06.2019 г. е проведено практическо проиграване на плана за евакуация. Към Доброволно 

формирование на Община Смолян СМ – 198 – 01 в края на 2019 г. са регистрирани с ПИН 20 броя 

доброволци съгласно стандарта за численост, на които са проведени четири тренировки и участваха в две 

бедствия (снегонавяване и гасене на горски пожар). 

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 2019 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://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 2019 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 

http://www.eufunds.bg/
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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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 

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, 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. 


