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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА  

ПЕРИОДА НА МАНДАТ 2019 - 2023 

ВИЗИЯ  

Община Смолян привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм с 
проспериращо образование и конкурентноспособна икономика, съхранени 

природни и културно-исторически ценности, развита инфраструктура и 
комуникации. 

 

Вече 8 години работим за просперитета и развитието на Община Смолян, стремейки 

се да отговорим на високите обществени изисквания за европейско развитие и добър 

жизнен стандарт. Общината ни е изправена пред редица предизвикателства, свързани с 

демографския статус, развитие на местната икономика, градоустройството, местния 

транспорт, чистотата и устойчивото развитие, осигуряване на добра образователна среда 

за учащите и предоставяне на качествени социални услуги. Като администрация се стремим 

да насърчим оставането в града на местното население, като предоставим приветлива 

социална атмосфера, съчетаваща съвременни технологии с местния традиционен стил на 

живот.  

Поставихме си сериозни цели и приоритети:  

1. Устойчиво икономическо развитие. 

2. Подобряване на инфраструктурата - транспортна достъпност, градоустройство, 

енергийна ефективност и опазване на околната среда.  

3. Подобряване на образованието и социалния статус на населението, и осигуряване 

на качествено здравеопазване.  

4.  Повишаване на трудовата заетост и овладяване на миграцията на населението.  

5. Подобряване на администравния капацитет за по-качествено и компетентно 

управление с участие на гражданите.  

 

Община Смолян цели да стане привлекателно място за работа и живот с просперираща 

образователна система и конкурентна работна сила, съхранено природно и културно 

наследство и добре развита инфраструктура и комуникации.  
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Политиката на Община Смолян е насочена към подобряване на икономическия и социален 

статус на общината и стимулиране устойчиво и балансирано развитие чрез инвестиции в 

инфраструктура и работна сила. Постигането на тази визия зависи от повишаването на 

конкурентоспособността на местната икономика и ресурси чрез общинско, национално и 

европейско финансиране. Инвестициите в човешки потенциал и социална инфраструктура 

ще допринесе за развитието на общността. Балансираният териториален растеж може да 

бъде постигнат чрез полицентрично развитие на общината, по-добра свързаност и по-

добра градска среда за гражданите, превръщайки Смолян в привлекателно място за живот 

и бизнес. 

Силните ни страни са свързани с доброто географско разположение и благоприятните 

климатични особености, които поставят Община Смолян на добра позиция за развитие 

на туристически услуги и малък селскостопански бизнес. Територията има голям потенциал 

за трансгранично сътрудничество с Република Гърция.  

Държим челно място в страната по резултати в образованието, като Смолян има активен 

дял на пазара на труда на работна сила с университетско образование – това е потенциал, 

който трябва да запазим в града.   

Местните предприятия са предимно малки, пазещи духа на региона и същевременно 

фокусирани върху изграждането на добър туристически имидж за региона. 

Амбицията ни като местна власт е да направим града привлекателен за младите хора да 

останат и да развиват своя бизнес, по възможност запълвайки веригата – производство, 

преработване, предлагане на пазара.  

Община Смолян е мотивирана да развива своите трансрегионални връзки и да развива 

имиджа си като екологично-ориентирана, уникална туристическа дестинация, съчетаваща 

традиционната планинска красота на региона със съвременната култура и технологии.  

Стремежът за развитие в области като туризъм, култура и икономика, съчетан с процесите 

на дигитализация в цяла Европа, превръща Община Смолян в добра комбинация от 

традиции и прогресивна визия за развитие. 

Настоящата Програма за управление за мандат 2019 – 2023 година се изготвя на 

основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  
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ДЕЙНОСТИ, ИНИЦИАТИВИ И ЗАДАЧИ, КОИТО СИ 
ПОСТАВЯМЕ  
 

БЮДЖЕТ – ДОБРО ПЛАНИРАНЕ И ЕФЕКТВНО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
РЕСУРСИТЕ  

 Да подобрим финансовата стабилност на Община Смолян, да запазим отговорните 
фискални политики за осъществяване на различните видове реформи в съответните 
направления - социални, здравни, образователни и др.  

 Да повишим приходите в общинския бюджет чрез активно управление на 
общинската собственост, в това число реализиране на продажби на имоти с 
отпаднала необходимост.    

 Да постигнем оптимизация на разходите, на структурните показатели и да запазим 
данъчните ставки и таксите на услугите, за да не се увеличава тежестта на 
гражданите и бизнеса.  

 Да не поемаме ангажименти, които не са финансово обезпечени. Разходите да 
бъдат съобразени спрямо постъпленията. 

 Да не допускаме просрочени задължения  
 Да повишим още повече контрола и ангажираността на общинската администрация, 

за да оползотворяваме в срок финансовия ресурс, който е осигурен за съответната 
година. 

 Да подкрепяме с всички законови средства развитието на местната икономика, за 
да постигнем икономически растеж, подобряване качеството на жизнената среда, 
изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура, инвестиции в 
образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.  

 Да запазим равнището на предоставените публични услуги и повишаване на тяхното 
качество, така също да разширим обхвата на електронните услуги, да повишим 
ефективността на публичните разходи.  

 

Смолян - с обич граден, за вечност отреден 
ГРАДОУСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ  
 

1.  Финализиране процедурата по приемане на Общ устройствен план на община Смолян. 

 Специализираните кадастрални карти да бъдат интегрирани в изградената ГИС-
система на община Смолян с цел оптимизация на работния процес.   

2. В сътрудничество с бизнеса да се изгради индустриален/технологичен парк. За целта 
общината е подготвила терен от около 46 дка над „Гамакабел“ – бивша ТЕЦ и бивши имоти 
на Гранична полиция. Очакваме на общината да бъде прехвърлен терен от Министерство 
на отбраната от 130 дка в местност Варадил /бивши военни складове/, на 3 км от Главна 
пътна комуникация. Подадена е концепция за финансиране към МРРБ от т. нар. 
Целенасочена инвестиционна програма. При реализация на такъв парк ще се търси 
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сътрудничество с университети, компании от IT-сектора, научна, развойна дейност, както и 
високотехнологични производства.  

I етап – Предпроектно проучване, Генерален план и технически проект   

II Етап – Изграждане на довеждаща инфраструктура  

III Етап – Изграждане на административна сграда, лаборатории, производствена база  

3. Да се търси финансиране за предпроектно проучване, геоложки и хидроложки 
проучвания, проектиране и проучвателен сондаж за геотермална минерална вода на 
територията на Община Смолян. Предварителните проучвания показват, че термалните 
води от „Беденски бани“ са разположени на голяма площ и би могло да бъдат открити и на 
територията на Смолянска община. За целта общината е подала предложение към МРРБ за 
финансиране от т. нар. Целенасочена инвестиционна програма.   

4. Да потърсим възможности за създаване на логистична инфраструктура след откриване 
на ГКПП „Рудозем-Ксанти“. Очаква се голям обем товари от Южна България да преминават 
по новия пътен коридор. Смолян би бил удобна точка за складиране, претоварване, 
разпределение и съхранение различните товари. Община Смолян е готова да съдейства на 
инвеститори с площи и сгради. 

 Дейности и проекти за развитие и подобряване на транспортната свързаност на 
община Смолян в регионален, национален и международен план, спомагаща за 
икономически растеж чрез улесняване достъпа до пазари на стоки и услуги, 
движението на хора и мобилността на работната сила. 

 Да предприемем действия за осигуряване на финансиране за доизграждане на 
Главна пътна комуникация.  

5. Да предприемем действия за създаване на партньорство и стартиране на проектна 
разработка за изграждане на Бизнес център за IT-специалисти. Освен постоянно работище 
в тази сфера би могло да се заложи и на концепция за място близо до природата, за да 
могат гостуващи компании да работят в различните сезони в т.нар. IT-лагери/кампове. 
Засилваща се тенденция е големите компании да изпращат своите програмисти за около 
месец на различни дестинации с цел смяна на обстановка, близост с природа, спорт, отдих, 
по-висока продуктивност и утвърждаване но нови  IT-центрове.   

6. Да се разширят промишлените зони в областния град в контекста на устройственото 
планиране и общинските стратегически документи. Да се изработи инвестиционна карта, 
която да бъде предложена на широка публична дискусия и да се предостави на 
потенциални инвеститори.   

7. Да продължим ремонта и рехабилитацията на общинската пътна и улична мрежа, както 
в града, така и в малките населени места и цялостното благоустрояване на общината.  

8. Да актуализираме Генералния план за организация на движението в община Смолян. Да 
потърсим възможности за оптимизиране и увеличаване на паркоместата в Смолян чрез 
оползотворяване на възможни за целта пространства, въвеждане на нова организация на 
движение, изграждане на етажни паркинги, въвеждане на правила с платени зони за 
паркиране.  

 Изработване на актуален план за велоалеи, места за паркиране, да продължим с 
обновяването спирките на обществения транспорт и т.н.; 
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 Въвеждане на съвременни и дигитални средства за ориентация и информация по 
главни транспортни артерии.  

 Подобряване физическата достъпност на основната инфраструктура и градските 
автобусни спирки - платформи за хора с увреждания, светлинно и звуково 
обявяване на спирките, ясно визуално означаване на разписанията за движение. 

9. Да осигурим средства за дейности по интервенция в свлачищен район „Смолянски 
езера“.     

10. Да продължим обследването на сгради общинска собственост и да предприемем мерки 
за постигане на висок клас енергийна ефективност. 

 Насърчаване използването на системи, използващи възобновяеми енергийни 
източници ВЕИ (соларни инсталации, фотоволтаични инсталации, биомаса, 
термопомпи, инсталации с геотермални води и др.) в сгради общинска и държавна 
собственост. 

 Популяризиране използването на ВЕИ в частни жилищни сгради и производствени 
предприятия и създаване на административно стимулиране и преференциални 
процедури.  

11. Да развиваме видеонаблюдението на основните кръстовища в града, както и да се 
доразвие изградената към момента система за видеонаблюдение на публичните зони.  

12. Да изградим необходимата инфраструктура Приют за временно настаняване на 
бездомни кучета в съответствие с нормативната уредба за справяне с безстопанствените 
кучета.  

13. Да създадем подобрена организация за комунални услуги – в това число сметосъбиране 
и сметоизвозване, поддръжка на обществени територии (озеленяване, благоустрояване, 
осветление и др.).  

 Да засилим контрола съвместно с органите на МВР в насока опазване на чистотата, 
домашни любимци, вандализъм и др.  

 Оптимизиране на общинската схема за управление на отпадъците (транспорт, 
събиране, рециклиране). 

 Дейности за предотвратяване на образуването на отпадъци; Ограничаване 
количеството на генерираните отпадъци. 

 Въвеждане на мерки за превенция в мястото на образуване на отпадъците.              
 Доразвиване на системата за разделно събиране, с цел оползотворяване и 

рециклиране на отпадъци, вкл. използване на иновативни методи и практики. 

14. Да ремонтираме водната каскада  и да изпълним дейности по ремонт и 
възстановяване на площадно пространство – Нов център /районът между поща, театър,  
музей, библиотека и галерия/.  

15. Изграждане и рехабилитация на зелени площи и паркови пространства за широко 
обществено ползване в селата; 

16. Да насърчим фермерски пазар за местни производители. 
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Смолян – родолюбива крепост 
ТУРИЗЪМ  
 

1. Да промотираме туристическия потенциал на Община Смолян като дестинация за 
комбиниран туризъм  „планина-море“.   

2. Да разширим утвърдените вече отношения с побратимените на Смолян градове, като 
засилим дейностите по обмяна на опит и организиране на посещения с цел развитие 
на туризма .  

3. Да осигурим финансиране за възстановяване и функциониране на хижи, къмпинги, 
места за отдих, както и „зелени“ и „бели“ училища в партньорство с общини, бизнес, 
НПО от страната и чужбина. 

4. Да съхраним  и доразвием емблематичния национален фолкрорен събор „Рожен“ , и 
да подкрепяме и популяризираме фестивалите „Гайдарско надсвирване в с. Гела“, „С 
песните на Надежда Хвойнева“ в с.Левочево, национален гайдарски събор „Апостол 
Кисьов“ в с. Стойките,  Международен фестивал „С песните на Георги Чилингиров“ в 
с. Полковник Серафимово и др., които имат съществен принос за опазване на 
нематериалното културно наследство в района и развитието на фестивалния туризъм.   

5. Да инициираме създаването на ежегоден градски фест в Смолян с акцент върху рок 
музика, автомобили, интересни демонстрации и др.  

6. Да изградим наблюдателна панорамна площадка  от типа „Орлово око“ между селата 
Арда и Могилица – нова атракция, която ще обогати възможностите за активен 
туризъм, които предлага районът на горното поречие на р. Арда.  

7. Да разработим нови туристически продукти и маршрути и рехабилитация на 
съществуващи, като:  
 Разбработване на нови маршрути в буферната зона на резерват „Сосковчето”. 
(стар римски път до Черешов връх). 
 Подновяване на инфраструктура за достъп и маркировка до туристическа 
забележителност „Киселчовски водопади“ 
 Прочистване на пътека до Смолянски водопад и изграждане на обезопасена 
площадка за наблюдението му. 

8. По-тясно сътрудничество с неправителствения сектор с цел изграждане на съвместни 
атракции в местност Турлука, Сосковчето и др. по подобие на „Парк Амзово“. 

9. Да се подкрепят и подпомагат съсловни сдружавания между различни групи в 
туристическия бранш –готвачи, хотелиери, ресторантьори и др., предлагащи 
различни услуги в туризма.   

10. Де се инициират нови атракции като се използват международните контакти на 
общината за развитие на туризма. Използване на проектно финансиране както за 
съвместни продукти със съседна Гърция, така и за по-широка реклама на района в 
България, Европа и света. 
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Смолян – едно по-добро място за живеене 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

1. Да продължим процеса по деинституционализация на услугите за възрастни хора 
(замяна на институционалната грижа за възрастни хора с грижа в семейна или 
близка до семейната среда) чрез изграждане на социални услуги за възрастни хора, 
включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.  

2. Предстои да се създаде Комплекс за социални услуги за стари хора, включващ  два 
ЦНСТ за стари хора и за възрастни хора с деменция и два дневни центъра за стари 
хора и за възрастни хора с деменция; две ЦНСТ за възрастни хора с психични 
разтройства за мъже и за жени ; две преходни жилища за възрастни хора с психични 
разтройства за мъже и жени. 

3. Да продължим подкрепата за лица с увреждания, възрастни и нуждаещи се в 
домашна среда –  осигуряване на лична помощ на всички нуждаещи се лица с 
увреждания в съответствие с Закона за личната помощ; осигуряване на  патронажна 
грижа за лица с увреждания и възрастни хора, които не покриват изискванията на 
Закона за личната помощ; осигуряване на топъл обяд на хора без доходи и самотно 
живеещи.   

4. Да предоставяме високо качество на социалните услуги.   
5. Да потърсим възможности за увеличаване ресурса на фонд  „Ин витро“ и неговото 

популяризиране   
6. Да продължим подкрепата  с еднократен финансов стимул за семействата с 

новородено или осиновено дете . 
7. Да продължим подкрепата със средства от общинския бюджет на 5-ма лекари-

специализанти (ежегодно) с договор и ангажимент след завършване на обучението 
да работят 10 г. в Смолян. 

8. Да потърсим възможности за осигуряване на необходимия ресурс от медицински 
специалисти чрез  подкрепа за провеждане на обучение на медицински сестри в 
Смолян.  

9. Да потърсим възможности за реализиране на проекти за осигуряване на мобилни 
екипи и телемедицина в отдалечените населени места в общината.  

10. Стимулиране и реализиране на здравен туризъм в община Смолян. 
11. Да осигурим подобрен достъп  за хора с увреждания в градската среда и 

обществените сгради. 
12. Да съдействаме на граждани и фирми за реализация на техни проекти като 

например отворените в момента схеми за финансиране за достъпна среда в частни 
жилища на хора с увреждания. 

13. Да изпълним в срок СМР за изграждане на нови социални жилища в гр. Смолян и 
Дневен център за възрастни хора в деменция. 

14. Да съдействаме за разкриване на липсващи услуги за палиативни грижи (хосписи).  
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Смолян – градът на знанието 

ОБРАЗОВАНИЕ - СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО, КАЧЕСТВЕНО, 
ДОСТЪПНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Важна цел за нас е да продължим да поддържаме адекватна на демографските и социални 
условия градинска и училищна мрежа, с тенденция за съхраняване на учебните заведения 
в селата и запазване статута на защитените и средищните училища: 

1. Да продължим подобряването на обучителната среда  - да осигурим средства за 
продължаване на дейностите по саниране на детските градини и училища в 
общината в града и селата.  

2. Да продължим процеса по подобряване и обновяване на учебна и спортна база в 
общинските детски градини и училища  като поддържаме постигнатото високо ниво 
към момента.  

3. Да осигурим поддръжка на изградените детски и спортни площадки. 
4. Да надградим действащото видеонаблюдение в учебните заведения.  
5. Да подпомогнем и подкрепим подготовката на проекти от ръководствата на 

училищата и детските градини, читалища, както и на всички второстепенни 
разпоредители. 

6. Да разширим инициативите, свързани с открити уроци както в училища и градини, 
така и в различните видове спорт, изкуства, кръжоци т.н., водени от известни 
специалисти в своята област. Срещата с известни личности оставя траен отпечатък у 
подрастващите, а личният пример и опит на тези личности им дава тласък за 
развитие. 

7. Да продължим да подкрепяме развитието и установяването на Община Смолян като 
конкурентен регионален университетски център. 

 

Смолян – чар, дух и магнетизъм 

КУЛТУРА  

ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ 
 

1. Партньорство и насърчаване опазването и развитието на традиционните занаяти, 
като общината е готова да предостави база общинска собсвеност за целта – Кирил 
Маджарова къща, Алибеев конак, Згуровски конак в с. Широка лъка и др. 

2. Подобряване на материалната база и подкрепа за  разкриване на пълния потенциал 
на културните институции  - Художествена галерия, Регионален исторически музей 
„Стою Шишков“, Регионална библиотека „Николай Вранчев“, ФА „Родопа“, 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, читалища и училище по изкуства 
чрез: 
 включване в програми за финансиране на дейности за подобряване на 

материалната база; 
 по-тясно обвързване с образователните и туристическите институции в 

общината и реализирането на младежки иновативни проекти; 
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 реализиране на проекти в сферата на културния туризъм, подпомагащи 
икономическото развитие на общината.  

3. Подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни културни събития и 
прояви, в т.ч. традиционни фестивали, празници, обреди и др.: 
 реализиране на минимум един фестивал през летния сезон в областния град 

например на младото кино или на фолклорна основа;  
 прев ръщане на сградата на РДТ в регионален или общински културен 

център; 
 създаване на общинска програма „Култура“, с по-широк обхват от културния 

календар и съобразена с желанията на хората.  
4. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, 

неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие. 

 

Смолян – слабост и сила за родопчани 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  

1. Продължаваме инвестициите в спортния комплекс.  
2. Общината търси подходяща възможност за изграждане на „пъмп трак“ – 

специфично трасе за велосипеди, с което ще създадем спортна инфраструктура, 
предоставяща условия за усъвършенстване на уменията в управлението на 
велосипед по пресечен терен. 

3. С изграждане на новата спортна зала при ППМГ „Васил Левски“ значително  се 
подобриха възможностите за спорт на закрито през есенно-зимния период. Ще 
продължим да съдействаме за функционирането на спортното съоръжение в полза 
на учениците и гражданите.  

4. Стартирахме дейностите по инженеринг за реконструкция на стадион „Смолян“, с 
който ще бъде ремонтирана лекоатлетическата писта, асфалтовото покритие на 
подхода към стадиона, ще бъдат изградени нови трибуни, отводняване, осветление 
и видеонаблюдение. В рамките на отделен проект ще бъде подменена и тревната 
настилка на футболното игрище, с което възможностите за масов спорт за 
смолянчани ще бъдат значително подобрени.  

5. Новоизградените площадки в с Търън, Смилян, Момчиловци, както и по кварталите 
дават възможност за физическа активност на всеки, който иска да спортува в 
общината. Ще търсим финансиране за изграждане на нови спортни и атракционни 
съоръжения, както и покриване на някои от съществуващите, с цел целогодишна 
употреба. 

6. Ще продължим да залагаме годишно бюджетно перо за реновиране и поддръжка 
на съществуващите спортни обекти.  

7. Да продължим изграждането на открити спортни площадки и фитнеси в квартали 
при наличие на интерес и подходящи общински терени.  

8. Ще разширяваме местата със съоръжения за стрийт фитнес,  поради големия 
интерес към тях. 

9. Ще продължим изграждането и модернизацията на спорната база в селата и 
кварталите, както и да организираме повече спортни прояви по места по примера 
на селата Търън, Смилян и др. 
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10. Ще подкрепяме провеждането на открити уроци по различни видове спорт като се 
канят повече известни спортисти, с които децата да се запознаят.  

11. Ще продължим съвместната инициатива на община Смолян с „Пампорово“ АД за 
безплатен достъп на децата до лифтовете в курорта. Целта е все повече местни деца 
да карат ски свободно.   

12. Ще подкрепим организирането на повече инициативи за спорт сред природата – 
скално катерене, въжени градини, байк парк „Пампорово“, преходи, екстремни 
спортове. 

13. Ще разширим обхвата на фонда за младежки инициативи и включване на повече 
млади хора във финансирането. 

14. Да продължим да подкрепяме финансово дейността на спортните клубове. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - КАЧЕСТВЕНО И КОМПЕТЕНТНО 
УПРАВЛЕНИЕ  
 

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

Задачите, които си поставяме са:  

1. Създаване на механизми и прилагане на стимули за привличане и задържане на 
млади и висококвалифицирани кадри в общинската администрация. 

2. Въвеждане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията и следване на 
политика за усъвършенстване и развитие на човешките ресурси; 

3. Обслужване на едно гише. 
4. Надграждане и развиване електронното управление в община Смолян; 
5. Важна задача остава укрепването на  капацитета и подобряване координацията за 

управление на средства от фондовете на ЕС, чрез обучение и развитие на уменията 
за разработване и управление на проекти 

6. Добро планиране и създаване на пакет от готови проекти, в т.ч. и технически, с които 
общината да има готовност да кандидатства.  

7. Важна задача остава и насърчаване участието на гражданското общество в местното 
самоуправление; 

8. Разширяване, задълбочаване и реализиране на нови форми на партньорство между 
местната власт, бизнеса, структурите на гражданското общество и местната 
общност; 

9. Създаване на работещ механизъм за обмен на информация и диалог между 
Община Смолян и различните заинтересовани страни. 

 

 

Настоящата Програма за управление за периода на мандат 2019 – 2023 г. е отворен 
документ, който може да бъде допълван съобразно нуждите и тенденциите за развитие на 
Община Смолян.   


