НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Подкрепа за
устойчиво развитие
на Община Смолян
чрез модернизация на
образователни
институции и
въвеждане на мерки
за енергийна
ефективност”

„Подобряване на
условията за живот в
Дома за стари хора в
с. Фатово, домовете
за възрастни с
психични
разстройства в селата
Ровино и Петково и в
Дневния център за
деца и възрастни с
увреждания „Звънче”,
гр. Смолян”

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

Общата цел на проектното предложение е да
осигури подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, която да допринесе за устойчивото
развитие на Община Смолян. Дейностите по проекта
целят да подобрят съществуващото състояние в 7
образователни институции на територията на
общината чрез модернизация и прилагане на мерки
за енергийна ефективност, като по този начин
създадат условия за предоставяне на конкурентна и
качествена образователна услуга.

03.02.2009 –
03.09.2010

Общата цел на проекта е предоставяне на отлични
условия за живот и модерна материална база за
ползване от хората, настанени в Дом за стари хора в
с.Фатово, Дом за възрастни с психически
разстройства в с. Ровино и Дом за възрастни с
психически разстройства в с. Петково и Дневен
център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”
гр.Смолян.
Специфичните цели на проекта са
подобряване социално-икономическото състояние и
стандарта на живот на хората, настанени и ползващи
четирите социални дома на територията на община
Смолян.

22.05.2009 –
23.01.2012

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

4 660 906.00

ИЗПЪЛНЕН

ИЗПЪЛНЕН

4 738 265.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Укрепване свлачище
на обходен път в
местността ”Белия
камък”, квартал
”Каптажа”, град
Смолян”

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

„Благоустрояване
уличната мрежа,
квартална среда и
подобряване на
условията за
обществен отдих в
град Смолян"

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

Да допринесе за (1) повишаване на безопасността,
(2) подобряване на сигурността, (3) ограничаване и
(4) максимално предотвратяване на рисковете и
щетите за инфраструктурата и населението живеещо
в град Смолян и прилежащия му агломерационен
ареал, посредством изграждането на дребномащабни
инфраструктурни съоръжения за заздравяване и
предотвратяване на свлачищните процеси.

25.06.2009 –
25.06.2011

Обща цел:
Да се осигури положително въздействие върху
качеството на живот и създаде устойчива, достъпна
и привлекателна екологична среда на жителите,
чрез планирани действия за трайно подобряване на
физическата среда в интегрирани зони в град
Смолян.
Специфични цели:
• Създаване на висококачествени обществени
пространства
• Осигуряване на по-добри транспортни връзки в
Смолян.
Обектите благоустроени по проекта са следните:

16.07.201026.09.2012

1. Благоустрояване и вертикална планировка кв.
70, 73 и 74 – ж.к. „Прогреси”, гр. Смолян
2. „Зона за отдих „Чаршията”, гр. Смолян, кв.
Устово”

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

894 594.00

ИЗПЪЛНЕН

ИЗПЪЛНЕН

4 295 555.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

3. Реновация на пешеходна зона в Стар център –
гр. Смолян“
4. Инженерна
инфраструктура
„Кетевска
махала” II фаза, гр. Смолян, обособена
позиция №1 – ул. „Боровец” и ул.
„Станковица”

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

„Защита на
населението и
предотвратяване на
риск от наводнения
на кв. Устово, ж.к.
Прогреси 1, 2 и 3,
гр.Смолян”

Бенефициент
Община Смолян

Обща цел:
Да допринесе за повишаване качеството на живот и
екологичната среда в гр. Смолян чрез интегрирани
дребномащабни инвестиции за превенция на риска
от наводнения по р.Черна в общинския и областен
център.
Специфични цели:
Предпазване от наводнения на кв. Устово в района
на ж.к. „Прогреси” 1, 2 и 3 в общинския и областен
център – гр. Смолян – с цел намаляване на здравния
и екологичен риск посредством разширяване на
речното корито на р.Черна в най-критичния участък
с обща дължина на съоръжението 91.15 м.;
Повишаване качеството на живот и създаване на
безопасна градска среда за 1 200 жители и 145
работещи в ж.к. „Прогреси” 1, 2 и 3 в гр. Смолян
посредством реконструкция и надстрояване на
съществуващи и изграждане на нови крайбрежни
стени по левия и десния бряг на р.Черна с обща
дължина 143.84 м.; Подпомагане на общинския и
областен център – гр. Смолян – за устойчиво и

03.6.201103.06.2013
ИЗПЪЛНЕН

895 613.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Реконструкция на
общински пътища:
SML3245/ III – 863,
Момчиловци – Виево
/ - Кутела /SML2241/;
SML3251/ ІІ – 86,
Смолян – Търън / Тикале; SML2252 / ІІ
– 86, Смолян – Търън/
- Река – Катраница –
Петково / ІІІ – 863/”
„РОДОПИ- ФЕСТ”

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

адекватно справяне с потенциално разрушителни
природни стихии посредством прилагането на
интегриран подход на интервенцията.
Основна цел:

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Да се осигурят качествени транспортни връзки за
жителите на селата Търън, Тикале, Ряка, Катраница,
Петково и гр. Смолян чрез реконструкция на
общинските пътища

Целта на проекта е да се осигури по-добро качество
на живот в община Смолян чрез засилване ролята на
културата като двигател в процеса на устойчиво
развитие и да се предприемат мерки за преодоляване
на дисбаланса между традиционните културни
прояви и формите за изява на съвременна градска
култура.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

14.10.2011 13.10.2013

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

2 666 055.00

ИЗПЪЛНЕН

09.08.2011 08.08.2013
ИЗПЪЛНЕН

501 834.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Разработване на
интегриран план за
градско
възстановяване и
развитие на град
Смолян”
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел: Да се създаде интегрирана планова
основа за устойчиво развитие на гр. Смолян при
максимална ефективност на вложените ресурси чрез
селективен подход, концентрация и синергия между
всички секторни политики, стратегии, програми и
устройствени планове.
Специфични цели:
1. Да се създаде актуална картина на проблемите и
възможностите за развитие на гр. Смолян;
2. Да се определят приоритетите за намеса и
развитие (зони за въздействие), програмите и
проектите чрез обществен консенсус между
експертни предложения и информирано обществено
мнение и на базата на публично частни
партньорства, Европейски фондове и местни
ресурси;
3. Да се разработи Интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Смолян
за плановия период 2014 – 2020г., чрез който да се
осигури устойчиво преодоляване на социално –
икономическите и екологични проблеми и по този
начин – повиши качеството на живот в града;
4. Да се осъществи реформа в местното планиране и
развитие, изразяваща се в разширена социална
основа, партньорства, реална координация на
секторни политики, концентрация на намеси и
ресурси в избраните зони.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

23.06.201122.12.2013
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

406 650.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Момчилова крепост
– митовете оживяват”
Бенефициент
Община Смолян
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел:
Да допринесе за развитието на община Смолян като
интензивно развиващ се туристически център с
европейско
значение,
чрез
създаване
на
конкурентоспособна
туристическа
атракция,
промотираща културно-историческото наследство
на
община
Смолян
и
допринасяща
за
диверсификацията на туристическия продукт.
Специфични цели:
• Да развие културно-историческия паметник
«Момчилова крепост» като конкурентоспособна
туристическа атракция, способна да привлече голям
брой посетители;
• Да популяризира и утвърди културноисторически паметник «Момчилова крепост» като
културно-историческа марка и визитка на община
Смолян, чрез съвременен аудиовизуален спектакъл;
• Да подобри туристическата инфраструктура и
транспортния достъп до обекта «Момчилова
крепост»;
• Да създаде условия за преодоляване на
дисбаланса между туристическия поток през летния
и зимния сезон;
• Да
повиши
качеството
на
услугите,
предоставяни от човешките ресурси, които
обслужват атракцията.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

30.01.2012 –
22.12.2014
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

2 574 578.12

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Подай ръка”

Бенефициент
Община Смолян
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

„Развитие на
туристически регион
„Средните Родопи” и
маркетинг на
неговите дестинации”
Оперативна

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е да осигури подходяща и
ефективна социална инфраструктура, допринасяща
за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, които да заменят
институционалната грижа – Изграждане на център
за настаняване от семеен тип.
Конкретни цели:
• Да се подобри социалната инфраструктура в
градските ареали, предоставяща услуги в общността
на децата и младежите с увреждания, настанени в
ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от
ДМСГД ;
• Да се осигури социално включване и равен достъп
на децата и младежите с увреждания, настанени в
ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от
ДМСГД.
• Да се осигури инфраструктура, предоставяща
услуги в общината за деца и младежи с увреждания
съгласно Националната карта на планираните
резидентни грижи.
По проекта се изгражда Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания в кв.
Устово, ж.к. Петровица.
Обща цел:
Чрез интегриран подход да се развие регионалния
туристически продукт на територията на общините
Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, като част от
туристически район Средни Родопи, както и да
приложи ефективни маркетингови активности,
които да популяризират регионалния туристически

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

16.02.2012 16.02.2014

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

820 991.00

ИЗПЪЛНЕН

9.11.2012 9.11.2014
ИЗПЪЛНЕН

414 453.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

продукт сред всички заинтересовани страни.

„Зелена и достъпна
градска среда на гр.
Смолян – централна
градска част”

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Общата
цел
е
да
се
повиши
конкурентоспособността на градската територия на
Смолян, чрез подобряване на физическата и жизнена
среда и осигуряване на условия за устойчиво
икономическо и социално развитие.
Специфични цели:
 Осигуряване на благоприятна физическа
жизнена среда за жителите на Смолян и
подходящи условия за отдих в градска
територия с високо екологично и естетическо
качество;
 Осигуряване на условия за по-добра мобилност
и по-добри транспортни връзки в Смолян;
 Изграждане на достъпна градска среда,
способстваща за интегриране на групите в
неравностойно положение;


Повишаване на безопасността и сигурността на
градската среда в Смолян.

20.05.2013 –
20.01.2016
ИЗПЪЛНЕН

5 025 864.65

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Подкрепа за
устойчиво развитие и
растеж на град
Смолян”

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013

Оперативна
програма
"Околна
среда"
2007-2013

„Интегриран воден
проект на
агломерация гр.
Смолян”

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

Общата цел на проекта е:
Създаване на предпоставки за устойчиво развитие и
растеж на град Смолян, чрез осигуряване
необходимите ресурси и укрепване на капацитета на
Община Смолян за успешно участие в изпълнението
на оперативната програма за регионално развитие за
периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите
ресурси по СФ.
Специфичните цели са:
1. Да се осигурят необходимите средства и
предпоставки за генериране и подготовка на готови
инвестиционни проекти (project pipeline) за
оперативната програма за регионално развитие за
периода 2014-2020 г.
2. Осигуряване на списък с одобрени «готови за
финансиране» проекти, които да бъдат включени в
Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на гр. Смолян.

25.09.2013 –
23.12.2015
ИЗПЪЛНЕН

461 619.36

С реализацията на настоящия проект ще бъде
осигурено водоснабдяване и отвеждане на
отпадните води до ГПСОВ на 16 940 постоянно
живеещи жители на гр. Смолян, което е обхващане
на още 53 % от населението или 21 310 е. ж. с което
успешно ще се допълни реализирания ИСПА
проект. С реализацията на проекта ще бъде
постигнато изграденост на канализационна мрежа на
агломерацията над 95 %. Ще се извърши
доизграждане, рехабилитация и реконструкция на
канализационна мрежа и съвпадаща водопреносна

19.07.2011 31.12.2015
ИЗПЪЛНЕН

41 195 567.46
/1 738 304.40
договорени
за първи
етап/

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Публична
инвестиционн
а
програма
„Растеж и
устойчиво
развитие на
регионите”

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

Ремонт на общински
пътища и
рехабилитация на
места за обществено
ползване, населени
места от Община
Смолян, както следва:
Момчиловци,
Смилян, Могилица,
Виево, Левочево,
Славейново, Влахово,
Търън, Петково и
Кутела.

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

мрежа на общо 89 участъка за кв. „Каптажа”, кв.
„Смолян”, кв. „Райково” и кв. „Устово”, участъци и
улици принадлежащи към агломерация „гр.
Смолян”.
Ще бъде постигнато пълно съответствие на
Директива 91/271/ЕИО. Ще бъде изградено пълно
третично пречистване, отстраняване и на фосфор на
ГПСОВ. Ще бъдат обхванати улици необхванати от
ИСПА проекта, попадащи в агломерацията. Ще
бъдат изпълнени мерките, залегнали в Генералния
план за управление на водите на гр. Смолян.
Общата цел е подобряване на физическата и
жизнена среда и осигуряване на условия за
устойчиво икономическо и социално развитие на
следните населени места на територията на Община
Смолян: Момчиловци, Смилян, Могилица, Виево,
Левочево, Славейно, Влахово, Търън, Петково и
Кутела
Специфичните цели са:

Осигуряване на благоприятна физическа
жизнена среда за жителите и посетителите на
следните 10 населени места на територията на
Община Смолян: селата Момчиловци, Смилян,
Могилица, Виево, Левочево, Славейно, Влахово,
Търън, Петково и Кутела, чрез ремонт на улици,
тротоари и оформяне на площадни пространства ;

Осигуряване на условия за по-добра
мобилност и по-добри транспортни връзки, чрез
ремонтиране на уличната инфраструктура;

Безопасност за пътуващите МПС и пътници

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

03.2014 –
11.2014
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

1 557 789.77

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Публична
инвестиционн
а
програма
„Растеж и
устойчиво
развитие на
регионите”

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

Ремонт и
рехабилитация на
спортен комплекс в
централна градска
част, гр. Смолян с
обекти: Доизграждане
на стадион „Смолян“
и Инженеринг за
реконструкция и
рехабилитация на
подобекти: Спортна
зала, закрит плувен
басейн и открита
многофункционална
спортна площадка

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

по ремонтираните улици;

Благоприятна физическа жизнена среда за
жителите и посетителите на населените места , чрез
оформяне на площадни пространства;

Безопасното придвижване на пешеходците,
както и предотвратяване възможността от травми и
наранявания, чрез подмяната на тротоарните
настилки и бордюрите.
Общата цел на проекта е: Повишаване на
конкурентоспособността на Община Смолян чрез
подобряване на условията за социално и
икономическо развитие, посредством създаване на
адекватни условия за спорт.
Специфичните цели са:
1.
Реконструкция и рехабилитация на спортен
комплекс в централна градска част, включващ
стадион, спортна зала, закрит плувен басейн и
многофункционална спортна площадка.
2.
Създаване на модерна спортна база с
безопасни и достъпни условия за спорт, адекватно
качество на живот и здравословна жизнена среда,
както и условия за устойчиво икономическо и
социално развитие.
3.
Създаване на подходящи условия за
популяризиране на различните видове спорт и
осигуряване на достъпни условия за спорт в
свободното време на подрастващите, гражданите и
гостите на град Смолян.
4.
Създаване на висококачествени условия за
развитие на професионалните спортове и постигане

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

03.2014 –
08.2015
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

5 000 000.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Администрат
ивен
капацитет”
2007 – 2013

Оперативна
програма
„Администрат
ивен
капацитет”
2007 – 2013

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Е-мрежа за
административно
обслужване в община
Смолян”

„По – добри политики
чрез партньорство и
участие на
заинтересованите
страни”

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

на високи спортни резултати.
5.
Увеличаване на спортните услуги за
гражданите и гостите на града и развитие на
спортния туризъм.
6.
Разкриване на нови работни места, временни
и постоянни, свързани с извършването на
строително-монтажните работи, с обслужването на
комплекса, както и с предоставянето на услуги в
сферата на туризма.
Създаване на предпоставки за по-ефективно
обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждане
на е-услуги в общинска администрация - Смолян и
кметствата на нейна територия.

Обща цел:
Подобряване на процеса на стратегическо планиране
в община Смолян с участие на заинтересовани
страни.
Специфични цели:
1. Подобряване на капацитета на местно ниво за
извършване на дейности по стратегическо
планиране;
2. Насърчаване активното участие на заинтересовани
страни в процеса на стратегическо планиране на
местно ниво;
3. Реализиране на необходими подготвителни
дейности за актуализация на общински план за

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

12.06.2009 12.06.2011

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

460 625.00

ИЗПЪЛНЕН

02.02.2012 02.11.2013
ИЗПЪЛНЕН

309 688.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Добро управление в
Община Смолян”
Оперативна
програма
„Администрат
ивен
капацитет”
2007 – 2013

Оперативна
програма
„Администрат
ивен
капацитет”
2007 – 2013

Бенефициент
Община Смолян

„Повишаване на
административния
капацитет на
служителите в
общинска
администрация
Смолян чрез
обучения за поефективно и
ефикасно изпълнение
на професионалните
им задължения”

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

развитие 2007 – 2013;
4. Проучване и прилагана на добри практики от
други държави членки на ЕС за стратегическо
планиране в партньорство със заинтересовани
страни.
Целта на проекта е:
Подобряване на ефективността на община Смолян
чрез стимулиране на организационното развитие на
административните структури в общината.
• Оптимизиране на структурата на община Смолян
за постигане на по-голяма ефективност и избягване
на дублиращи се функции
• Утвърждаване на професионална общинска служба
с възможности за по-добро заплащане и мобилност;
• Повишаване ефективността на община Смолян;
Качествено административно обслужване.
Общата цел на проекта е:
Повишаване на капацитета и мотивацията на
служителите на общинска администрацията Смолян
чрез обучения.
Специфичните цели:
1.
Развитие на потенциала на общинските
служители чрез повишаване на професионалните
умения и квалификация в сферите на тяхната
компетентност чрез адекватно, актуално и
качествено обучение.
2.
Повишаване на капацитета на общинските
служители чрез повишаване на мотивацията и
степента на удовлетвореност от работата им.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

06.11.2012 06.05.2014

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

83 399.00

ИЗПЪЛНЕН

09.05.2013 09.05.2014
ИЗПЪЛНЕН

72 327.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Администрат
ивен
капацитет”
2007 – 2013

Оперативна
програма
„Администрат
ивен
капацитет”
2007 – 2013

Оперативна
програма

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Успешно прилагане
на политики в
Община Смолян в
периода 2014-2020г.”

„По-компетентни и
мотивирани
служители на
Община Смолян ”

„Изграждане и
функциониране на
Областен
информационен
център – Смолян“

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е:
Създаване на условия за успешното прилагане на
политики в Община Смолян в периода 2014-2020.
Специфични цели:
1. Разработване на местни стратегически документи
и въвеждане на ефективни механизми (правила) за
мониторинг и контрол на изпълнението на
конкретни общински политики в Община Смолян.
2. Разработване на фокусирани, реални и споделени
приоритети за развитие на община Смолян за
периода 2014-2020
3. Насърчаване
активното
участие
на
заинтересовани страни в процеса на стратегическо
планиране на местно ниво.
Общата цел на проекта е:
Изграждане
на
високоефективна
общинска
администрация в Община Смолян
Специфичните цели:
1. Повишаване капацитета на служителите в
администрацията на Община Смолян чрез
повишаване на професионалните им умения и
квалификации и развитие на ключовите им
компетентности
2. Повишаване на мотивацията на служители в
Община Смолян чрез специализирани обучения
Проектът включва ремонт на помещение за областен
център
и
предоставяне на консултантски,
информационни, логистични и експертни услуги за
осигуряване на лесен достъп до информация по
отношение на целите на кохезионната политика на

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

27.11.2013 –
27.08.2014
ИЗПЪЛНЕН

49 242.00

20.08.2014 –
20.09.2015
ИЗПЪЛНЕН

168 857,56

12.07.2011 12.12.2015
ИЗПЪЛНЕН

598 993.90

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА
„Техническа
помощ” 20072013

МТСП,
Проект
„Социално
включване“
/СВЕТОВНА
БАНКА/

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20072013

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Подобряване
благосъстоянието на
децата от община
Смолян чрез
превенция на
социално
изключване”

„Предоставяне на
услуги в домашна
среда на хора с
увреждания от
община Смолян”

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ЕС и НСРР, и осигуряване на правото на справедлив
и пълен достъп до информация за възможностите за
финансиране по структурни и кохезионни фондове
за всички социални, етнически и възрастови групи
из цялата област, като осигуряват широк набор от
възможности за получаване на тази информация.
Основна цел на проекта:
Превенция на социалното изключване и намаляване
на бедността сред децата в Община Смолян чрез
инвестиции в ранното детско развитие.
Специфични цели:
1. Създаване на условия за равен достъп на деца от 0
до 7 години от рисковите групи и техните семейства
до качествени образователни, здравни и социални
услуги в Община Смолян;
2. Създаване на условия за равен старт в училище на
всички деца и преодоляване дефицита на
образователни потребности;
3. Формиране на родителски умения сред уязвимите
групи за ограничаване предаването на бедността
между поколенията.
Обща цел на проекта:
Създаване на устойчив модел за осигуряване на
достоен живот чрез достъп до социални услуги в
домашна среда за хора, които са в частична или
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск
от социална изолация.
Специфични цели:
• Да се утвърди децентрализиран модел за
предоставяне на социални услуги в домашна среда

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

31.05.2011 –
31.12.2015
ИЗПЪЛНЕН

988 322,45

10.12.2012 01.06.2014

217 301.02

ИЗПЪЛНЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20072013

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„И аз имам
семейство“

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

АСП - конкретен
бенефициент,
Община Смолян е
партньор

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

на територията на Община Смолян;
• Да се създадат работни места в сектора на
социалната икономика и да се осигурят
възможности за преодоляване на бедността за
безработни лица;
• Да се подкрепят семействата, в които има лице с
трайно увреждане, като се даде възможност за
професионално развитие на ангажираните с грижи
за лицето с трайно увреждане членове на
семейството;
• Да се намали риска от зависимост от
институционален тип грижи на хора, нуждаещи се
от помощ за обслужване.
• Прилагане в национален мащаб на нов
подход за предоставяне на услугата „Приемна
грижа”- доброволна, професионална и заместваща.
• Разширяване на възможностите за развитие
на приемната грижа чрез нарастване на броят на
приемните семейства и желаещите да предоставят
тази социална услуга в национален мащаб.
• Създаване на условия за намаляване на
бедността, особено в малките населени места, чрез
създаване на заетост като приемни родители на
безработни лица.
• Децентрализиране на услугата „Приемна
грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като
инструмент за превенция на настаняването в
специализирана институция на децата от целевите
групи и/или тяхната деинституционализация.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

08.12.2011 –
31.12.2015
ИЗПЪЛНЕН

18 188 126.00
общо за
АСП
275 871,61
до м. 09.2014
за Община
Смолян

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20072013

„Европейско
териториално
сътрудничество
Гърция –
България 2007
-2013“

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Дом и подкрепа за
всяко дете”
Бенефициент
Община Смолян

„Тракийско и
византийско културно
наследство в
Родопите и северното
крайбрежие на
Егейско море”
THRABYZHE

Бенефициент Община Смолян,
Партньор Община
Самотраки,
Партньор – РИМ
„Стою Шишков”

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел на проекта:
Осигуряване на качество на живот, което гарантира
пълноценното
физическо,
емоционално
и
познавателно развитие и социално включване на
всяко дете в среда, близка до семейната, чрез
осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.
Специфични цели:
1) Разкриване и функциониране на 1 брой
Център за настаняване от семеен тип за деца
с увреждания в гр. Смолян;
2) Обучение и квалификация на персонала,
предоставящ социалната услуга ЦНСТ;
3) Преместване на децата, настанени в
специализирани институции и настаняване в
Център за настаняване от семеен тип;
4) Предоставяне на качествена социална услуга
в общността, напълно отговаряща на
стандарти и критерии за предоставяне на
социални услуги.
• Проучване на територията на Родопите и
Северното крайбрежие на Егейско море за обекти,
свързани с тракийската и византийската култура и
подходящи за бъдещо социализиране и включване
в общ туристически продукт.
• Допълване на ГИС базата данни с
информация
относно
туристическата
инфраструктура, маршрути и месторазположения
на древни тракийски и византийски светилища и
крепости в трансграничния район.
• Проучване и социализиране на два обекта в

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

12.06.2014 01.11.2015
ИЗПЪЛНЕН

291 922.00

14.04.2011 13.08.2013

1 736 692,43
за Община
Смолян

ИЗПЪЛНЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Биоразнообразието в
Родопите и езерото
Вистонидапредпоставка за
икономически растеж
„Европейско
чрез активно
териториално
териториално
сътрудничество
сътрудничество“,
Гърция –
BORDER ACT
България 2007
-2013“

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент Община Смолян,
Партньор Община Авдира

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

община Смолян, в това число инженеринг
(проектиране и изпълнение) на Консервационнореставрационни работи (КРР) на двете крепости:
- Крепост КАЛЕТО в ЗМ „Невястата-Турлука”
край гр. Смолян;
- Крепост Калето над Проходна пещера край с.
Кошница, Община Смолян.
Основните
дейности
са:
Изграждане
на
инфраструктура, необходима за двете общини в
България и Гърция;
За Община Смолян:
• Изграждане и оборудване на Посетителски
информационен център.
• Ремонт
на
път
до
Посетителски
информационен център. Включва укрепителни
съоръжения на временен горски път, осигуряващ
достъп до екопътека „Каньон на водопадите”.
• Рехабилитация на еко-пътека „Каньон на
водопадите”.
• Предвижда се и
разработването на
специализирана
обучителна
програма
в
съответствие с нуждите на студентите от двата
района
и
организиране
на
обучителни
сесии/стажове в България и Гърция.
• Информационна
кампания
включваща
публикации във вестници, електронни медии,
пресконференции, създаване на филм и интернет
сайт, печатни материали, организиране на събития
като фото пленер, експозиция от природни
материали – дърво и др.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

14.04.2010 13.07.2013
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

1 396 148,26
за Община
Смолян

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

„Европейско
териториално
сътрудничество
Гърция –
България 2007
-2013“

„Европейско
териториално
сътрудничеств
о Гърция –
България 2007
-2013“

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„По-добри
възможности за
работа чрез
сътрудничество,
образование и работа
в интернет мрежа”,
BECENET

Бенефициент Община
Александруполис,
Партньор Община Смолян

„Изграждане и
подобряване на
канализационна и
водопроводна
инфраструктура” с
акроним DRAINAGE

Водещ партньор:
Общинско
предприятие за
водоснабдяване и
канализация –
Ореокастро,
Гърция
Партньори:
Община Терми,
Гърция
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел е да се проучи развитието на
тенденциите на трудовия пазар, които определят
потенциалния брой на обучаемите и възможностите,
с които те разполагат, модернизацията на системите
за образование, обучение и трудова заетост, така че
да се увеличи конкурентноспособността за
инвестиране в човешки капитал и да се подкрепи
икономическото
и
социално
развитие
на
трансграничната област.
Специфичните цели на проекта са създаване на
образователен
център
в
община
Смолян,
стимулиране
на
съвместните
образователни
дейности
за
местното
население,
чрез
сътрудничество и използване на интернет
комуникация, насърчаване на устойчивото развитие
на потенциала на човешките ресурси в района на
базата на характеристиките на трансграничния
регион, като се фокусира главно върху младите хора
чрез иновативни инструменти.
Дейностите, включени за Община Смолян са:
Изпълнение на: „Групово водоснабдяване на с.
Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с.
Фатово и с. Габрица“ и „Допълнителни видове и
количества СМР на обект: Водоснабдяване на с.
Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с.
Фатово и с. Габрица“ – изпълнен, предстои
въвеждане в експлоатация.
„Водоснабдяване и канализация на ул. Петко Рачев
Славейков, гр. Смолян“.
„Изграждане и реконструкция на водопроводна

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

06.06.201131.12.2013
ИЗПЪЛНЕН

12.11.201420.12.2015
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

1 502 737.40
за Община
Смолян

Бюджет за
Община
Смолян
5 742 939,75

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

Международен
фонд
"Козлодуй"

Въвеждане на мерки
за енергийна
ефективност в
сградата на
Общинска
администрация
Смолян

Фондация
Медикор Лихтенщайн

Чрез по-добра грижа
към успешно
социално включване
на деца и младежи в
риск от област
Смолян

Агенция за
хората с
увреждания

Осигуряване на
достъп за хора с
двигателни
увреждания в
Родопски драматичен
театър „Николай
Хайтов” – Смолян

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Община
Минерални бани
Община Смолян

Бенефициент:
Фондация
„Международна
социална служба –
България
Община Смолян е
партньор

Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

мрежа на с. Могилица, Община Смолян“.
Повишаване на енергийната ефективност спестяване
на средства за отоплени и поддръжка. Спестени
въглеродни емисии. Добър пример за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност.

27.05.2013 –
04.2014
ИЗПЪЛНЕН

Довършване, обзавеждане и оборудване на център за
настаняване от семеен тип за деца от 3 – 7г. кв.
Каптажа, гр. Смолян

06.2013 –
05.2015
ИЗПЪЛНЕН

491 398,86

Подобряване възможностите за посещение на хора с
двигателни проблеми за активното им социално
включване в културния живот, за повишаване на
личностното самочувствие, за по-активното им
запознаване и приобщаване към съвременните
културни събития. В рамките на проекта ще бъде
доставен стълбищен робот /самоходно устройство с
гумени задвижващи вериги/, който ще служи за
преодоляване на стълбища от всякакъв тип
инвалидни колички.

23.06.2014 –
23.09.2014
ИЗПЪЛНЕН

22 730,00

До
1 361 175,72
/Тристранно
споразумение Община е 3та
ползваща се
страна и не
разплаща
средствата по
проекта/

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

"Работилница за
родители - да
пораснем заедно"
2013/2014

Община Смолян

"Работилница за
родители - да
пораснем заедно"
2014/2015

Община Смолян

УНИЦЕФБългария

УНИЦЕФБългария

„Прилагане на мерки
за енергийна
ефективност и
възобновяема енергия
в три сгради на
Министерство
територията на
на
община Смолян - ІІ
икономиката и ОУ “Проф. Д-р Асен
енергетиката

Бенефициент
Община Смолян
Партньор:

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Програмата предоставя на родителите знания,
умения и нагласи, които да укрепят техния
капацитет да се справят с изискванията на средата и
да отговорят на нуждите на детето в интелектуално,
социално, емоционално и физическо отношение. Тя
не дава готови предписания и модели за добро
родителство,
а
очертава
най-важните
характеристики на родителското поведение и
отношения, които подкрепят благополучието на
детето и стимулира родителите да търсят сами
решения.
Програмата предоставя на родителите знания,
умения и нагласи, които да укрепят техния
капацитет да се справят с изискванията на средата и
да отговорят на нуждите на детето в интелектуално,
социално, емоционално и физическо отношение. Тя
не дава готови предписания и модели за добро
родителство,
а
очертава
най-важните
характеристики на родителското поведение и
отношения, които подкрепят благополучието на
детето и стимулира родителите да търсят сами
решения.
Общата цел на проекта е:
Внедряване на система за енергиен мениджмънт икономии на енергия и значителен комфорт на
обитаване на сградите в пълно съответствие с
действащите санитарно-хигиенни норми.
Специфичните цели са:
- Подмяна на горивната база и отоплителна

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

17.10.2013 –
30.06.2014
ИЗПЪЛНЕН

3 200.00

10.2014 –
06.2015
ИЗПЪЛНЕН

3 200.00

18.08.2015 –
18.02.2018
ИЗПЪЛНЕН

629 869.69

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Златаров, VI ОУ и
ГПЧЕ "Иван Вазов" и
ОДЗ 3 "Родопчанче"“
„Енок Сентерет“ –
Орста, Норвегия
Финансов
механизъм на
европейското
икономическо
пространство
2009-2014

Фонд
„Солидарност“
на ЕС

Министерство
на
регионалното
развитие и
благоустройств
ото

„Възстановителни
дейности на
територията на
община Смолян за
щетите нанесени
вследствие на
проливните дъждове
в периода от 31
януари до 2 февруари
2015 година“

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

инсталация в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен
Златаров;
- Подмяна на горивната база в сградата на 6 ОУ и
ГПЧЕ "Иван Вазов"
- Подмяна на горивната база и отоплителна
инсталация и инсталиране на соларна система за
битово гореща вода" в сградата на ОДЗ 3
"Родопчанче"
- Внедряване на система за енергиен мениджмънт.

Аварийни дейности, които включват предимно 21.01.2016 г.
почистване на пътища, свлачища, речни корита, – 21.06.2016г.
възстановяване на проводимостта на водостоци, ИЗПЪЛНЕН
възстановяване на подпорни стени, отводняване и
др. Засегнати и вече възстановени са пътища, речни
корита и обекти на територията на гр. Смолян и
селата: Кутела, Славейно, Борикова, Буката,
Смилян, Могилица, Тикале, Солища, Полковник
Серафимово, Виево, Петково, Букаците, Левочево,
Кошница, Арда, Горна Арда, Влахово, Лъка,
Селище, Река, Катраница, Търън, Мугла, Киселчово,
Стойките и Гела.

555 067, 56
лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Приеми ме 2015“

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20142020

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел: Да се усъвършенства модела на
предоставяне на социалната услуга „Приемна
грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по
отношение на целевите групи.
Специфични цели:
- Да се продължи и надгради устойчив модел за
развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа
на процеса на деинституционализацията на деца.
- Да се развие иновативен модел на организация и
управление на предоставянето на приемната грижа
на национално ниво с активното участие на всички
общини с идентифицирана потребност от развитие
на тази услуга.
- Да се предоставя с приоритет приемна грижа на
деца от 0 до 3¬годишна възраст, както и
„специализирана приемна грижа“ за деца с
увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и
за деца, непридружени бежанци;
- Чрез мониториране на предоставяната приемна
грижа и извършване на оценка на въздействието на
услугата да се създаде сигурна и устойчива среда,
стимулираща развитието на детето в приемното
семейство; по¬-голяма сигурност и ефективност на
работещите.
- Възможност да се реализират конкретни мерки,
насочени към повишаване ефективността на
предоставяната приемна грижа чрез проследяване на
национално ниво дейността на екипите по приемна
грижа.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

32 месеца,
считано от
01.12 .2015г.
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

535 809.39лв
.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20142020

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20142020

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Подкрепа за
независим и достоен
живот на хората с
увреждания от
Община Смолян“

Предоставяне на
услуги за ранно
детско развитие в
община Смолян

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е:
Подобряване качеството на живот на хората с
увреждания от Община Смолян и техните семейства
чрез осигуряване на основни социални и здравни
услуги в общността или в домашна среда.
Целевата група по проекта са:
1.Хора с увреждания и техните семейства.
2.Лицата от целевата група, които ползват услуги по
процедура „Нови алтернативи“, на които след
приключване на проекта през месец март 2016 г. ще
бъде изготвена нова оценка на потребностите.
Планираната продължителност на проекта е 20
месеца, от които 18 месеца ще се предоставят услуги
в домашна среда от общо 80 души персонал,
назначен на длъжностите: 30 лични асистента, 30
социални асистента, 20 домашни помощника,
медицинска сестра, рехабилитатор и психолог
Обща цел на проекта е превенция на социалното
изключване и намаляване бедността сред децата от
община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани
услуги за ранно детско развитие, насочени към деца
до 7 годишна възраст.
Конкретните цели, които си поставяме при
реализирането на проекта са:
1. Подобряване достъпа на децата в ранна възраст до
качествени здравни грижи и повишаване на
училищната им готовност за включване в
образователната система.
2. Повишаване капацитета на родителите от
целевата група чрез формиране на отговорни

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

01.01.2016 –
01.09.2017
ИЗПЪЛНЕН

500 000.00

27месеца,
считано от
26.07.2016г.
ИЗПЪЛНЕН

Общата
стойност на
проектното
предложени
е възлиза на
588 533.00
лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

"По-добро бъдеще
чрез включващо
образование"
ОП „Наука и
образование за
интелигентен
растеж 20142020“,
BG05M2OP0013.002 образователна
интеграция на
учениците от
етническите
малцинства
и/или търсещи
или получили
международна

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

родителски умения и подобряване на семейната
среда, с оглед ограничаване предаването на
бедността между поколенията.
3.
Предотвратяване
на
изоставянето
и
институционализирането на деца с увреждания от
община Смолян, чрез изграждане на умения у
родителите за отглеждането им, подкрепени от
необходимите професионалисти.
4. Надграждане на интегрираните услуги за
социално включване в община Смолян, успешно
създадените по Проект за социално включване,
финансиран със Заем 7612BG от Международна
банка за възстановяване и развитие.
Проектът е насочен към преодоляване на проблема с
интегрирането в образователната система на
ученици от етнически малцинствени групи, особено
осезаем в малките населени места. Мерките ще
Бенефициент
бъдат насочени към справяне с изолацията на тези
Община Смолян ученици от групата на връстниците им,
1 СОУ „Св.Св.
предотвратяване
на
ранното
отпадане
от
Кирил и Методий“ образователната система и последващо изключване
– Смолян
от пазара на труда.Чрез реализирането на
ОУ„Св.Св. Кирил проектното
предложение
ще
се
създадат
и Методий“ - с.
предпоставки за промяна на обществените
Смилян
стереотипи към ромското етническо малцинство и
Сдружение
обстановка на междуетническа толерантност,
„Национално
взаимно уважение и търпимост. Настоящото
сдружение Наука“ проектно предложение адресира горецитираните
проблеми на територията на община Смолян.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

30 месеца,
считано от
20.07.2016г.
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

516 921.10

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА
закрила

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Посоката е ОИЦ –
Смолян,
възможностите
много“
Оперативна
програма
„Добро
управление“
2014-2020

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Разпространение на обща информация относно
политиките на ЕС, Споразумението за партньорство,
управлението и изпълнението на Европейски
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
Предоставяне на конкретна информация на
потенциалните бенефициенти за възможностите за
кандидатстване по програмите, съ-финансирани от
ЕСИФ;
Организиране на събития за популяризиране на
програмите, съ-финансирани от ЕСИФ (публични
информационни
събития,
пресконференции,
семинари и др.), съобразени със специфичните
нужди на областта, потенциалните бенефициенти и
възможностите за кандидатстване по отворени
процедури;
Събиране и разпространение на информация и
популяризиране на добри практики във връзка с
ЕСИФ;
Разпространение на информационни и рекламни
материали
относно
целите,
начините
и
възможностите за финансиране от ЕСИФ в
България;
Сътрудничество
с
управляващите
органи/
междинните звена на оперативните програми и
работа с национални, регионални медии и други
мрежи за информация на ЕС, във връзка с
изпълнение на функциите им.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

37 месеца,
считано от
13.12.2015 г.
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

315 000 лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Програма
„Европа за
гражданите“
2014-2020г

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Многостепенно
управление за
интегрирано и
устойчиво
регионално
развитие“, с акроним
MUSTER

Водещ партньор:
Община Чита ди
Кастело, Италия

„Комерсиализация на
интелигенти градски
райони“, с акроним
CSCD
ОП „УРБАКТ
III”

Партньори по
проекта:
Общини:
- Жу ле Тур
(Франция);
- Льорах
(Германия);
-Сигишоара
(Румъния);
- Смолян
(България);
- Агенция
„Практикал
Утопия“(Италия)

Водещ партньор:
Общинският съвет
на Община
Манчестър,
Обединено
кралство
Партньори по
проекта:

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е:
Повишаване на демократичната ангажираност на
гражданите, както и създаване и укрепване на
социално-икономическите отношения
между
партниращите общини посредством провеждането
на срещи във всяка една от тях.
Специфичните цели са:
Провеждане на пет основни срещи, по време на
които участниците в проекта ще имат възможност да
се запознаят в дълбочина с опита и практиките на
своите партньори в сферите на: култура и туризъм;
социално сближаване; борба с бедността и социално
неравенство; иновации и конкурентоспособност;
енергия и мобилност. Проектът ще допринесе за
подобряване
на
сътрудничеството
и
взаимодействието между гражданското общество и
местните власти, за разширяване на партньорските
ни отношения с други общини и организации от
Европейския съюз, за обмен на добри практики в
местното управление.
Обща цел:
Да подобри възможностите на градовете в контекста
на концепцията за „Умни градове“, като увеличи
техния капацитет за устойчиво управление и за
разработване на интегрирани стратегии за устойчиво
градско развитие.
Проектът
протича
в
две
фази.
Първата
(подготвителна) фаза има за цел да се изработят
Местни планове за действие, Мрежа за планиране на

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

09.2015 –
08.2017
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

Общ
бюджет по
проекта:
54 964.00
Евро
- За Община
Смолян –
8 257,30
Евро

15.09.2015 15.03.2016
(Iва Фаза)
ИЗПЪЛНЕН

Общ
бюджет по
проекта:
51 130.00
Евро
(Iва Фаза)
За Община
Смолян –

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

ОП „УРБАКТ
III”

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

SmartImpact
Приоритетна ос 1
„Подкрепа за
интегрирано
устойчиво градско
развитие“,
Специфична цел 1
„Подобряване на
капацитета на
градовете за
управление на
устойчиви
урбанистични
политики и практики
по интегриран и

-Общински съвет
на Община Порто,
Португалия;
-Община Смолян,
България;
-Общински съвет
на Община
Дъблин,
Ирландия;
-Община
Айндховен,
Холандия;
-Община
Стокхолм,
Швеция;
Партньорството се
състои от
градовете:
Манчестър
(Великобритания)
– водещ партньор,
Порто
(Португалия),
Смолян
(България), Сучава
(Румъния), Загреб
(Хърватия),
Мисколч
(Унгария),
Гуадалахара

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

действия за интелигентно въздействие и Местни
групи за подкрепа. Тя ще постави основите за
Втората фаза – фаза на Изпълнение.

Целта на проект SmartImpact е да се изразработят
иновативни управленски инструменти, чрез които
общините ще могат да отговорят на специфичните
изисквания при ръководенето на „интелигентни
градове“. Прекият резултат от тази дейност се
изразява в съставянето на Интегрирани планове за
действие, които
да служат като основа при
внедряването
на
местните
политики
за
„интелигентни градове“. За да бъде това възможно
най-ефективно, програма УРБАКТ предвижда
съставянето на Местна Урбакт група, в която да
бъдат включени както представители на местната
администрация, така и други заинтересовани лица
(НПО, образователни институции, частен сектор,
гражданско общество). Групата ще вземе активно

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

2 812.10
Евро

03.05.201603.05.2018
ИЗПЪЛНЕН

Общият
бюджет на
проекта е
750 000
Евро.
За Община
Смолян - 54
299 Евро, от
които 85%
се
финансират
от
Програма
Урбакт III,
а 15% са

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ангажиращ начин“

(Португалия),
Дъблин
(Ирландия),
Айндховен
(Холандия),
Стокхолм
(Швеция).

„Бюджетна линия за
Община Смолян”

Оперативна
програма
„Региони в
растеж”

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

участие при изготвянето на Местния план за
действие и ще провежда регулярни срещи.

Община Смолян е конкретен бенефициент по
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение
на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в
растеж" 2014-2020 г.
Цел на процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е
да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени
към устойчиво и трайно преодоляване на високата
концентрация на икономически, природни и
социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то
йерархично ниво в съответствие с Националната
концепция за пространствено развитие на България
за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3то йерархично ниво. Съгласно Споразумението и
указанията на процедурата е сформирано Междинно
звено за оценка и избор на проекти, одобрено от УО.
За извършване оценката на проектните предложения
ще бъдат наети външни оценители и помощникоценители. Във връзка с функциониране на
междинното звено и провеждането на процеса по
оценката на проектните предложения, общината ще
актуализира системите си за финансово управление

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

национално
”съфинанси
ране.

91 месеца,
считано от
01.09.2016г.
Общ
бюджет по
проекта:
112 796.40

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма за
храни и/или
основно
материално
подпомагане

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

"Осигуряване на
топъл обяд в Община
Смолян"

Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

и контрол.
За подготовката на ИП и проектните предложения
на Община Смолян, със заповеди на кмета са
сформирани работни групи. Мониторингът по
реализиране на ИП и постигане на заложените
етапни и крайни цели, ще се осъществява от екип за
изпълнение на ИП.
Проектното предложение на Община Смолян Продължител
предвижда осигуряване на разнообразна, качествена
ността на
и балансирана топла храна, която ще подпомогне
проектните
жители на Община Смолян, изпаднали или дейности е 8
застрашени от изпадане в бедност.
месеца, с
В рамките на проект "Осигуряване на топъл обяд в
начало
община Смолян" предвиждаме предоставяне на 01.10.2016 до
топъл обяд на 165 човека, в продължение на 146 30.04.2017г.
работни дни,
в общо 6 трапезарии (3 броя ИЗПЪЛНЕН
намиращи се в гр. Смолян и 3 броя в селата
Момчиловци, Смилян и Търън). Като част от
дейностите по проекта е предвидено предоставянето
на съпътстващи мерки за хората, които ще
получават топъл обяд. Те ще бъдат съобразени с
нуждата и желанието на хората и ще се изразяват в
предоставяне
на
подкрепа,
информация,
индивидуални и групови консултации.
Целевата група, която ще обхване проекта е:
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда
и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които
да се грижат за тях, установено от съответната

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

Общият
бюджет на
проекта е
60 947.70лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Региони в
растеж”

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

Проект:„ Ремонт и
рехабилитация на
улици, тротоари,
надлези, пешеходни
алеи и детски
площадки за
подобряване на
градска среда на гр.
Смолян”,

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

дирекция „Социално подпомагане“;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи
минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст;
за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност.
Подбора на лицата, които ще получават топъл обяд
ще се извършва съвместно с Дирекция "Социално
подпомагане"-Смолян
В резултат от изпълнението на проекта се очаква
оказване на реална подкрепа на 165 жители от
община Смолян .
Проектно предложение "Ремонт и рехабилитация на
улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр.
Смолян" към инвестиционен приоритет "Градска
среда" цели създаването на привлекателна градска
среда и повишаване качеството на живот,
социалното включване и подобряването на
екологичната среда чрез благоустрояване на
физическата среда в града. Проектът включва
дейности по изграждане и възстановяване на зони за
обществен отдих - детска площадка; рехабилитация
и ремонт на физическите елементи на градската
среда - пешеходна алея и 4 надлеза и реконструкция
и рехабилитация на улична мрежа. Интервенциите
при всички обекти, включени в проектното
предложение предвиждат създаване на достъпна
архитектурна среда. Включени са следните
конкретни обекти:
1.
Реконструкция и рехабилитация на ул.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

30 месеца,
считано от
22.12.2016г.
ИЗПЪЛНЕН

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

Общ
бюджет по
проекта: 4
772 320.46
лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

"Спортна".
2.
Реконструкция и рехабилитация на ул.
"Беклийца".
3.
Реконструкция и рехабилитация на ул.
"Евридика".
4.
Реконструкция и рехабилитация на ул.
"Зорница".
5.
Рехабилитация и ремонт на надлез над ул.
"Дичо Петров" /до театъра/..
6.
Рехабилитация и ремонт на надлез над бул.
"България" /от болницата до Лидл/.
7.
Рехабилитация и ремонт на надлез над
бул."България"/община до хотел Смолян/.
8.
Рехабилитация и ремонт на надлез над ул.
"Арх. П.Петров" / зад общината/.
9.
Изграждане на пешеходна алея от ул.
"Снежанка" до ул. "Добруджа".
10.
Изграждане и възстановяване на детска
площадка над Автогара, гр. Смолян.
Общата цел на проектното предложение е да се
повиши качеството на живот, социалното включване
и подобряването на екологичната среда чрез
благоустрояване на градската среда в гр. Смолян.
Специфични цели: 1.Осигуряване на благоприятна
физическа жизнена среда за жителите на Смолян с
добро екологично и естетическо качество.
2.Осигуряване на условия за по-добра мобилност и
по-добри
транспортни
връзки
в
Смолян;
3.Изграждане
на
достъпна
градска
среда,
способстваща за интегриране на групите в

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

неравностойно положение; 4.Повишаване на
безопасността и сигурността на градската среда в
Смолян.

Оперативна
програма
„Региони в
растеж”

„Обновяване и
енергийна
ефективност на
образователна
инфраструктура в гр.
Смолян″

Община Смолян

Проектно предложение Обновяване и енергийна
ефективност на образователна инфраструктура в гр.
Смолян включва ремонт и обновяване на четири
училища и една детска градина. Интервенциите са
насочени към цялостно обновяване на ПМГ "Васил
Левски", гр. Смолян с изграждане на физкултурен
салон и обновяване на дворното пространство,
цялостно обновяване на дворните пространства на
три от най-големите училища в гр. Смолян - Дворно
пространство и спортни площадки на VI ОУ "Иван
Вазов" и ГПЧЕ "Иван Вазов", гр. Смолян, които са в
една сграда и Дворно пространство и спортни
площадки на VII СОУ "Отец Паисий", гр. Смолян. В
тези училища са въведени основните мерки за
енергийна ефективност по проект финансиран по
ОП "РР" 2007-2014. Проектът включва и основен
ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 "Буратино"
включващ мерки за енергийна ефективност,
достъпна среда, конструктивно укрепване, вътрешни

30 месеца,
считано от
12.01.2017г
ИЗПЪЛНЕН

Общ
бюджет по
проекта:
6 598 928, 09
лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ремонтни работи за осигуряване на здравословна
среда на обитаване и допълнителни противопожарни
мерки и благоустрояване на околното пространство.
За всички обекти, включени в предложението са
предвидени мерки за достъпна архитектурна среда
както и мерки за осигуряване на сигурност и
превенция
на
рискове,
вкл.
монтаж
на
видеонаблюдение. Също така предвижда се
доставяне на необходимото обзавеждане и
оборудване за модернизирине на учебния процес.
По-голямата част от обектите попадат в зоните на
въздействие на одобрения ИПГВР на гр. Смолян,
като ПМГ „В. Левски“ е включена в ИПГВР с
изменение през 2015 г., в рамките на 20% гъвкавост
извън зоните по отношение на функционални връзки
между зоните за въздействие и останалата част от
града и общината.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Изграждане на нови
социални жилища в
град Смолян“
Оперативна
програма
„Региони в
растеж”

Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване
на съвременни жилища за настаняване на уязвими
групи от населението и други групи в
неравностойно положение. При изграждането на
този тип жилища трябва да се осигури
пространствена интеграция на представителите на
маргинализираните общности като цяло и да не
допринася за тяхната сегрегация, изолация и
изключване.
Предвижда се изграждане на 5 етажна
жилищна сграда, включваща 35 броя социални
жилища, със следното разпределение:
•
Жилище за 1 човек – 11 броя;
•
Жилище за 2 човека – 6 броя;
•
Жилище за 3 човека – 11 броя;
•
Жилище за 4 човека – 4 броя;
•
Жилище за хора с увреждания – 3 броя.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

30 месеца,
считано от
17.09.2018г.

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

1 864 690,11
лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Региони в
растеж”

„Хоризонт
2020“

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Създаване на Дневен
център за подкрепа на
лица с различни
форми на деменция и
техните семейства в
гр. Смолян“

„POSITIVE CITY
EXCHANGE“ „CITYXCHANGE“
(АБРЕВИАТУРА
+CXC)

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Община Смолян

Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

Проектът включва ремонт - вътрешно преустройство
на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване
за разкриване на социална услуга "Дневен център за
подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства" в гр. Смолян. Капацитетът на
центъра ще бъде 40 човека.

24 месеца,
считано от
12.12.2018г.

553 059.61
лв

Проектът си поставя амбициозната цел да доведе до
препоръки за нови политики, ангажиране на
общността, регулиране на пазара и бизнес модели,
които ще дадат възможност за осъществяване на
повече дейности за постигане на положителен
енергиен баланс в рамките на един град и в целия
ЕС.

5 години,
считано от
01.11.2018г.

328 625
Евро

Смолян е определил три демонстрационни зони, в
които
да
бъдат
приложени
пилотни
демонстрационни проекти. Те ще бъдат конкретно

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

„Осигуряване
функционирането на
ОИЦ – Смолян за
периода 2019-2021г.“
Оперативна
програма
„Добро
управление“

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

разработени и ще се търси финансиране по време на
изпълнението на проект +CityxChange с помощта на
водещите градове и другите партньори. Тези зони
обхващат спортния комплекс, административния
център – нов център и културния комплекс и
спортната зона в кв. Райково. Целта е да се работи
там, където има вече въведени мерки за енергийна
ефективност или там където вече има разработени
инвестиционни проекти или възможности за
въвеждане на иновации и надграждане на вече
постигнатото.
Бюджетът на община Смолян е 328 625 Евро, което
е изцяло безвъзмездна помощ. В рамките на този
бюджет ще бъдат разработени демонстрационните
проекти по примера на водещите градове, но така че
да отговарят на местните нужди и възможности,
чрез конкретни подходящи решения и ще бъдат
извършени дейности по обследване, проектиране,
обмяна на опит, дейности по комуникация с
гражданите и публичност. Ще бъде разработен и
план с работна карта за реализирането на визията за
развитие до 2050 г.
Надграждане на постигнатото до момента, чрез
осигуряване функционирането на Областния
информационен център - Смолян (ОИЦ) за периода
01.01.2019г. – 31.12.2021 г. и повишаване
информираността на гражданите, достъпността до
информация и популяризиране възможностите,
които ЕС предоставя през програмен период 20142020 чрез:

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

36 месеца,
считано от
21.01.2019г.

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

336 000 лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА
2014-2020

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

- провеждане на публични информационни
събития, а именно: 60 информационни събития
в десетте общини на област Смолян; 3 общи
инициативи; 6 срещи с медии и 3 еднодневни
събития.
- Разпространение на обща информация относно
политиките на ЕС, Споразумението за
партньорство, управлението и изпълнението на
Европейски структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ);
- Предоставяне на конкретна информация на
потенциалните
бенефициенти
за
възможностите
за
кандидатстване
по
програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
- Организиране на събития за популяризиране
на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ
(публични
информационни
събития,
пресконференции, семинари и др.), съобразени
със специфичните нужди на областта,
потенциалните
бенефициенти
и
възможностите за кандидатстване по отворени
процедури;
- Събиране и разпространение на информация и
популяризиране на добри практики във връзка
с ЕСИФ;
- Разпространение
на
информационни
и
рекламни материали относно целите, начините
и възможностите за финансиране от ЕСИФ в
България;
- Сътрудничество с управляващите органи/

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

междинните звена на оперативните програми и
работа с национални, регионални медии и
други мрежи за информация на ЕС, във връзка
с изпълнение на функциите им

Оперативна
програма
„Околна
среда“ 20142020

„Разработване на
общинска програма за
подобряване
качеството на
атмосферния въздух
на Община Смолян“

Бенефициент
Община Смолян

Целта на проекта е разработването на разработване
на нова общинска програма за подобряване
качеството на атмосферния въздух на Община
Смолян за периода 2021 г. -2026 г., дисперсно
моделиране, план за действие и технически,
финансов и екологичен анализ. Така подготвените
документи адресират основните източници на
замърсяване на атмосферния въздух, с което ще се
подпомогне постигането на специфичната цел по
приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 г.
Изпълнението на проектните дейности ще осигури и
основа, подпомагаща избора на адекватни към
местните условия мерки за подобряване КАВ. В
съответствие с чл.37, ал.4 от Наредба 12/2010 г. в
районите, в които е налице превишаване на
установените норми се изготвят комплексни
програми за достигане на установените норми за
всеки отделен замърсител.
Програмата следва да осигури намаляване нивата на
замърсителите на въздуха на територията на
Община Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10,
намаляване на здравния риск, контрол на
мероприятията за намаляване замърсяването от
опесъчаването
и
хигиенизирането,
битовото
отопление, транспорта и строителните дейности,

18 месеца,
считано от
19.03.2019г.

287 444,80
лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

Оперативна
програма
„Околна
среда“ 20142020

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

„Мерки за
подобряване
качеството на
атмосферния въздух в
Община Смолян“

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

Бенефициент
Община Смолян

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

дейностите, формулиране на мерки за подобряване
качеството на атмосферния въздух. Като неразделна
част от програмата следва да се разработи и план за
действие (за пет годишен период), указващ мерките,
които трябва да бъдат предприети, като се направи
технически, финансов и екологичен анализ на всяка
от тях.
Проекта включва изпълнение на мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух в
Община Смолян, чрез подмяна на отоплителните
уредби на домакинствата. Проекта ще се изпълнява
на два етапа.
Първи етап включва изпълнението на следните
дейности:
1.Проучване на нагласите на населението
проучване за нагласите на домакинствата за участие
в проекта, адресиращ замърсяването от битовото
отопление. Проучването следва да обхване не помалко от 4000 домакинства в т. ч. не по-малко от
2000 заинтересовани лица над 18 години.
2.
Организиране
и
провеждане
на
разяснителна/обучителна кампания;
3. Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение
видовете отопление по квартали.
4. Разработване на Механизъм за осигуряване на
приоритетност на инвестициите.
5. Изготвяне на анализи, оценки, обосновки,
изследвания за целите на подготовка на втория етап
на проектното предложение.
6. Определяне на средни /пределни цени.

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

58 месеца,
считано от
01.07.2019г.

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

9 604 317,86
лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ИЗТОЧНИ-КА
НА
ФИНАНСИРАНЕ –
ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИ
Е

БЮДЖЕТ*
/ЛЕВА/

Втори етап включва изпълнението на следните
дейности закупуване, доставка и подмяна на
определените в рамките на първият етап от проекта
отоплителни устройства , както и демонтаж и
предаване на старите устройства на обхванатите
домакинства.
Проектът
ще
допринесе
за
подобряване качеството на атмосферния въздух в
община Смолян, чрез намаляване наднормените
нива на фини прахови частици и индиректно на
азотни оксиди, както и за постигането на целите,
произтичащи от националното законодателство,
транспониращо
изискванията
на
Директива
2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от
21 май
2008г.
относно качеството на
атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа
(Директива 2008/50/ЕО).
„Патронажна грижа
за възрастни хора и
лица с увреждания от
Община Смолян“
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 20142020

Бенефициент
Община Смолян

Обща цел:
Да се подобри качеството на живот на възрастните
хора и лицата с увреждания от община Смолян.
Специфични цели:
1. Подкрепа на хората с увреждания, чрез
предоставяне на мобилни интегрирани здравно социални услуги в техните домове, съобразени със
специфичните им потребности;
2. Разширяване обемът, многообразието и
целенасочеността
на
социалните
услуги,
предоставяни в общността и подобряване качеството
на живот на възрастните хората, лицата с увреждане
и техните семейства.

16 месеца,
считано от
15.07.2019г.

318 192 лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА
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БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПАРТНЬОР/И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

За реализирането на проекта ще бъдат изпълнени
следните дейности: Закупуване на МПС, доставка на
обзавеждане и оборудване, необходими за
качественото
предоставяне
на
услугите
и
изпълнение на проекта; Подбор на потребители и
персонал; Обучение и супервизия на персонала;
Предоставяне на интегрирани здравно-социални
услуги, които ще се предоставят от екип, включващ
координатор/диспечер; шофьор; медицинска сестра;
рехабилитатор; психолог и 23 домашни помощници.
Почасовите мобилни интегрирани здравно-социално
услуги ще се осъществява от Звено/Дирекция на
общинска администрация Смолян, на които ще бъде
възложено патронажната грижа, като услуга от общ
икономически интерес и в съответствие с
разработена от Министерство на здравеопазването
програма/методика/ за предоставяне на патронажна
грижа и стандарти за качество на услугата.
От услугите ще се възползват общо 120 възрастни
хора и лица с увреждания, живеещи на територията
на община Смолян.
Всяко лице от целевата група ще може да получава
здравно-социални услуги до 2 часа на ден, като
услугите могат да бъдат следните:
- поставяне на инжекции, смяна на превръзки,
измерване на кръвна захар, рехабилитация и др.,
съгласно нуждите на потребителите, които са
допустими да се предоставят извън медицинско
заведение;
- психологическа подкрепа и консултиране;
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- придружаване до различни институции;
- помощ в домакинството;

Програма
„Европа за
гражданите“
2014-2020г

„АГОРА Демократични
ценности и култура в
Европа“

Водещ партньор:
Община Атиену,
Кипър

Проектът изпълнява основната цел на Програмата 01.10.2019г. –
„Европа за гражданите“ за насърчаване
на 30.09.2021г
европейското гражданство и подобряване на
условията за демократично участие на ниво
Партньори по
Европейски съюз на младите хора. Проектът
проекта:
предвижда следните дейности:
- Община Санта
провеждане на структуриран диалог, който
Мария да Фейра, ще се съсредоточи върху дебата за евроскептицизма
Португалия
под надслов „Как изпълняването на европейските
- Община
права на гражданите се бори с тенденциите в
Чинисело
евроскептицизма. Солидарност на ЕС във времена
Балсамо, Италия на криза “;
- Институт за
двудневни семинари за въпросите на
изследвания и
ангажираността на младите към европейските
обучение по
инициативи;
европейски
АГОРА – открит диалог - диалог в публично
въпроси, Атина, пространство, където ще се проведе симулация на
Гърция.
демократичен процес при вземане на решения, както
по време на Древна Атина. По време на АГОРА
младите участници ще общуват с академици,
представители на местните власти и местна
общност.
писане на доклади и презентации в
Европейския парламент. Документът ще се основава
на резултатите от семинарите и дейността на

Общ
бюджет по
проекта:
143 640
Евро
- За Община
Смолян – 20
000 Евро
Евро
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структурен диалог и ще бъде разработен от
представителите на партньорската организация.
Представянето на документа ще се проведе по време
на промоционална дейност в Брюксел с
присъствието на народни представители, млади хора
и преса.

* Забележка:
Бюджетът на приключилите проекти е формиран на база верифицирани средства. Бюджетът на проектите в процес на изпълнение е формиран на база договорени средства.

Последна актуализация: 27.02.2020г.

Надежда Фотева-Милева, старши експерт в дирекция „СПИПТ“

