
Приложение №9 

 

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община 

Смолян, считано от 01.01.2020 година 

 

 

I. Културни институции – държавни дейности 

 

 

1.Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян 

2.Художествена галерия - Смолян 

3.Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян 

 

 

II.  Социални институции – държавни дейности 

 

 

4.Дом за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Ровина 
5.Дом за пълнолетни лица с психични разстройства  „Професор Доктор 

Т.Ташев” -  с. Петково 

6.Дом за стари хора – с. Фатово 

7. КСУДМПЛУ – Смолян 

8.Дом за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева“ -   

с.Широка лъка 
 

 

III. Образование – държавни дейности 

 

 

9. ЦПЛР УО „Васил Димитров „ – гр.Смолян 

10.СУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  гр.Смолян 

11.ОУ “Професор Доктор Асен Златарев” -  гр.Смолян 

12.ОУ “Стою Шишков” -  гр.Смолян 

13.ОУ “Юрий Гагарин” -  гр.Смолян 

14.ОУ “Иван Вазов” -  гр.Смолян 

15.СУ “Отец Паисий” -  гр.Смолян 

16.ЕГ “Иван Вазов” -  гр.Смолян 

17.ППМГ “Васил Левски” -  гр.Смолян 

18.ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Арда 
19.ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Момчиловци 

20.ОУ “Стою Шишков” -  с.Търън 

21.ОУ “Никола Йонков Вапцаров” -  с.Широка лъка 
22.ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Смилян 

23.ЦПЛР - Обединен детски комплекс – град Смолян 

 

 

 



 

IV. Смесено финансиране – държавни дейности и местни 

дейности 

24.Фолклорен ансамбъл „Родопа” и Духов оркестър        

25.Детски градини, Детска кухня и Здравни кабинети  

 

 

                  V.Финансиране –  местни дейности 

 

 

26.Общински културно-образователен център „Планетариум с 

астрономическа обсерватория“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Смесено финансиране 

    А. Културни институции 

 

1. НЧ "Христо Ботев -1871" – гр.Смолян 

2. НЧ "Орфееви гори-1870" – гр.Смолян, кв.Райково 

3. НЧ "Кирил Маджаров-1866"– гр.Смолян, кв.Устово 

4. НЧ "Балкански просветител-1871"– гр.Смолян, кв.Горно Райково 

5. НЧ "Светлина-1925" – с.Момчиловци 

6. НЧ "Асен Златаров-1927" – с.Смилян 

7. НЧ "Светлина-1937" – с.Търън 

8. НЧ "Съгласие-1883" – с.Славейно 

9. НЧ "България-1937" – с.Могилица 
10. НЧ "Екзарх Стефан-1872" – с.Широка лъка 

11. НЧ "Искра-1957" – с.Виево 

12. НЧ "Пробуда-1903" – с.Стойките 
13. НЧ "Извор-1920" – с.Арда 
14. НЧ "Отец Паисий-1926" – с.Полковник Серафимово 

15. НЧ "Зора-1956" – с.Кутела 

16. НЧ "Христо Попконстантинов-1923" – с.Петково 

17. НЧ "Развитие-1919"с.Левочево 

18. НЧ "Георги Сава Раковски-1947" – с.Мугла 

19. НЧ "Съзнание-1929" – с.Гела 
20. НЧ "Иван Вазов-1948" – с.Сивино 

21. НЧ "Светлина-1982" – с.Белев дол 

22. НЧ "Братан Шукеров-1959" – с.Кошница 
23. НЧ "Момчил юнак-1997" – с.Подвис 
24. НЧ "Христо Ботев-1892" – с.Чокманово 

25. НЧ "Светлина-1958" – с.Тикале 
26. НЧ "Просвета-1930" – с.Соколовци 

27. НЧ "Братан Шукеров-1960" – с.Катраница 
28. НЧ "Бащино огтище-1970" – с.Горна Арда 

          29. РЕКИЦ "Читалища" – гр.Смолян, кв.Устово 

          30. НЧ "К.Маджаров-1866"1 – гр.Смолян, кв.Устово 

          31. „Момчилова крепост – 2016“ – с.Градът 
 

    А. Социални дейности 

          

1.   Център за обществена подкрепа - Договор за възлагане на социална 
услуга №ОДЗ – 30.12 – 1/30.12.2016г. с Фондация „Международна 
социална служба България“ – Велико Търново 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  - 

гр.Смолян, кв.Каптажа, ул.“Христо Христов“ №31 – част от Комплекс 
за социални услуги за деца и семейства - Договор за възлагане на 
социална услуга №ОДЗ – 30.12 – 1/30.12.2016г. с Фондация 

„Международна социална служба България“ – Велико Търново 



3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 

гр.Смолян, кв.Устово, ул.Атанас Беров“ №8 - Договор за възлагане на 
социална услуга №МППОД – 3/19.10.2018г. с Фондация 

„Международна социална служба България“ – Велико Търново 


