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УТВЪРЖДАВАМ, 
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

                                                                                 ЦЕЛИ 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН ЗА 2022 ГОДИНА 
 

 

Настоящите цели на Община Смолян за 2022 година са разработени на основание чл. 33а от Закона за 
администрацията и са формулирани, в съответствие с Политиката по управление на общината, както и на национални и 
общински стратегически документи. 

 

Съгласно внедрената Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 
9001:2015,  ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013, и в изпълнение на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ на Община 
Смолян, като неразделна част от цялостната политика за изграждане и развитие на общината, насочена към повишаване 
ефикасността на процесите на управление с цел създаване на условия за постигане на икономически и социален растеж, 
съобразно потребностите и очакванията на заинтересованите страни, ръководството на Община Смолян определя 
следните оперативни цели и конкретни дейности за реализацията им през 2022 година: 

 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/


                                                                                                                      

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 

2022 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през 

2022г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за целево 
състояние 

1.Укрепване на 
вътрешния 
контрол на 
Община 
Смолян чрез 
предоставяне 
на независима 
и обективна 
оценка и 
препоръки за 
подобряване 
неговата 
ефективност  

Подпомагане на 
процеса по 
рамкиране на 
процедура  
регламентира-

ща 
организацията, 
провеждането и 
докладването на 
резултатите от 
осъществяване 
на процеса на 
управление на 
риска  

1.Стратегически 
план за одитната 
дейност в 
Община Смолян 
за периода 2020 
– 2022 година и 

2. Годишен план 
за одитна 
дейност в 
Община Смолян 
за 2022 година. 

Извършване на 
одити за даване 
на увереност  и 
консултиране 
за 
адекватността 
на вътрешния 
контрол в 
общината и 
даване на 
приемливи 
препоръки за 
подобряване на 
същия. 

 

 

 

 

м. януари -
м.декември 

2022 г. 

1. Подпомагане 
изграждането  и 
адаптиране на 
СФУК към 
промените във 
външната 
нормативна 
уредба, имаща 
отношение към 
съответните 
процеси. 
2. Осигуряване 
на съответствие 
между 
заложените 
конкретни цели  
и задачи в 
Годишния план 
за 2022 г. и 
фактическото му 
изпълнение. 

Планирене на  8 
/осем/ одитни 

ангажимента за 
даване на увереност 

Изпълнени и 
докладвани   8 /осем/ 
одитни ангажимента  
/съответствие с ГП/ 

2.Осигуряване 
съответствие и 
гарантиране 
спазването на 
нормативните 
изисквания  и 
утвърдени 
правила 

Подобряване на 
разбирането 
вътрешния 
контрол и 
прилагане 
изискванията на 
ЗФУКПС, както 
и разбирането 
на дейността по 
вътрешен одит  
като част от 
СФУК 

 1. Извършване 
на одити. 
2. Провеждане 
на работни 
срещи с 
ръководството 
на общината и 
второстепенни
те 
разпоредители. 

 

 

м. януари -
м.декември 

2022 г. 

След 
финализиране на 
всеки одитен 
ангажимент се 
установяват 
резултатите за 
същия. 
Съвкупността от 
резултатите на 
всеки одитен 
ангажимент дава 
представа за 

Планирене на  8 
/осем/ одитни 

ангажимента за 
даване на увереност 

Изпълнени и 
докладвани   8 /осем/ 
одитни ангажимента  
/съответствие с ГП/ 
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степента на 
изпълнение на 
Годишния план 
и се обобщава  
Годишен отчет 
до кмета на 
общината. 

 

3.Запазване  и 
при 
възможност 
увеличаване на 
нивото на 

събираемостта 
на местните 
данъци и 
такси. 

 

Осигуряване на 
приходи, чрез 
повишаване на 
текущата  
събираемост и  
данъчна култура 
на задължените 
лица.  
 

Пълно 
администриране 
на местните 
данъци и такси. 
 

 

Закон за 
местните данъци 
и такси; 
 

Закон за 
публичните 

финанси; 
 

Данъчно-

осигурителен 
процесуален 
кодекс; 
 

Наредба за 
определянето и 
администриране
то на местни 
такси и цени на 
услуги в Община 
Смолян; 
 

Наредба за 
определяне 
размера на 
местните данъци 
на територията 
на Община 
Смолян 

 

Прием и 
своевременна 
обработка на 
подадените от 
задължените 
лица данъчни 
декларации; 
 

Улесняване на 
процедурата по 
установяване 
на задължения 
по декларации; 
 

Осъществяване 
на повсеместен 
контрол преди 
определяне на 
дължимия 
размер по 
време на 
събиране и 
след 
събирането на 
задълженията; 
Изпращане на 
предупредител
ни писма и 
съдебни 
процедури; 

 

Целогодиш-

но 

 

Повишаване на 
текущата 
събираемост на 
местните данъци 
и такси спрямо 
предходния 
период 

 

85 %  

събираемост 

 

90% 

събираемост 
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Изготвяне на 
погасителни 
планове за 
разсрочено 
плащане на 
просрочени 
задължения на 
данъчно 
задължени 
лица 

4. Прилагане 
на комплексно 
административ
но обслужване 

Предоставяне 
на качествени 
услуги на 
гражданите и 
бизнеса 

Администра-

тивно-

процесуален 
кодекс; 
 

Наредба за 
административ-

ното 
обслужване; 
 

Наредба за 
електронните 
административн
и услуги 

1. Планиране и  
внедряване на 
подобрения в 
начина на 
обслужване. 
 

2. Осигуряване 
на пълна 
информация, 
относно 
предлаганите 
услуги и 
достъп до 
услугите чрез 
различните 
канали.  
 

3.Присъединя-

ване към Среда 
за 
междурегист-

ров обмен 
Regix 
 

4. Включване в 
Единен портал 
за достъп до 

  .  
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електронни 
административ
ни услуги 

5. Разширяване 
и подобряване 
на резултатите 
от дейността 
на 
административ
ната структура 
в сектора на 
правните 
услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повишаване 
на удовлетворе-

ността на 
потребителите 
на 
административ-

ни услуги. 
 

2. Повишаване 
качеството на 
работа на 
администрация-

та. 
 

3. Подобряване 
административ-

ното 
обслужване на 
гражданите. 

Законови и 
подзаконови 
нормативни 
актове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Осъществяване 
на процесуално 
представителст
во на Община 
Смолян. 
 

Целогодиш-

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване броя 
на жалбите 
срещу актове на 
Общинска 
администрация – 

Смолян. 

15 висящи 
административни 

дела, 8 висящи 
граждански дела и 4 

висящи наказателно 
– административни 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Повишаване на 
удовлетвореността на 

потребителите на 
административни 

услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изготвяне на 
правни и 
юридически 
консултации по 
проблеми, 
касаещи 
законосъобразн
ото 
функциониране 
на Община 

Смолян 

Намаляване на 
броя  на 
отменените 
актове на 
Община Смолян 

3. 

Осъществяване 
на контрол, 
относно 
законосъобразн
ост при 
планиране, 
откриване и 
провеждане на 
обществени 
поръчки. 

Предотвратяване 
на нарушенията 
на правилата за 
възлагане на 
обществени 
поръчки. 

4. Участия в 
заседания на 
Местната 
комисия към 
община 

Осъществяване 
на добра 
координация и 
взаимопомощ 
между членовете 

Спазване на 
законовите и 
подзаконови 

нормативни актове. 

Повишаване 
удовлетвореността на 

адресатите  по 
съответните актове. 
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Смолян за 
борба срещу 
противообщест
вените прояви 
на малолетни и 
непълнолетни,  
Наблюдателна-

та комисия към  
Общински 
съвет – Смолян 
и 
Пробационния 
съвет към РС 
„ИН“ гр. 
Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целогодиш- 

         но             

на комисиите. 

5. Становища и 
решения за 
признаване на 
чуждестранни 
съдебни 
решения и 
други актове, 
касаещи 
гражданското 
състояние на 
български 
граждани за 
събития, 
настъпили в 
чужбина. 

Повишаване на 
удовлетворено-

стта на 
потребителите 
на 
административ-

ни услуги. 
 

Спазване на 
нормативните 
изисквания и 
указания. 

 

Подобряване 

административното 
обслужване на 
гражданите. 

 

6. Оказване 
помощ на 
членовете на 
екипите за 
подготовка за 
кандидатстване 
и изпълнение 

Качествено и в 
срок подготвени 
и подадени 
проектни 
предложения. 

Спазване на 
нормативните 
изисквания и 

указания 

Качествено и срочно 
финализирани проекти и 

програми. 
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на проекти и 
програми, 
финансирани 
със средства от 
Европейски 
структурни и 
инвестиционни 
фондове. 

6. Прилагане 
на комплексно 
административ
но обслужване 

Предоставяне 
на качествени 
услуги на 
гражданите и 
бизнеса 

Администра-

тивно-

процесуален 
кодекс; 
 

Наредба за 
административн
ото обслужване; 
 

Наредба за 
електронните 
административн
и услуги 

1. Планиране и  
внедряване на 
подобрения в 
начина на 
обслужване. 
 

2. Осигуряване 
на пълна 
информация, 
относно 
предлаганите 
услуги и 
достъп до 
услугите чрез 
различните 
канали.  
 

3.Присъединяв
ане към Среда 
за между-

регистров 
обмен Regix 
 

4. Включване в 
Единен портал 
за достъп до 
електронни 
административ
ни услуги 

Постоянен Предоставяне на 
усъвършенстван
и комплексни 
услуги. 
 

 

 

 

Предоставяне на 
електронни 
административн
и услуги. 

Оптимизиране на 
работата на звената 
в администрацията 
 

Заявяване на 
услугата с минимум 
документи, без да 
се налага прилагане 
на удостоверителни 
услуги. 
 

Взаимодействие с 
други 
администрации, с 
цел автоматизиран 
служебен обмен на 
данни, необходими 
за предоставянето 
на услугите. 
 

 

 

 

Заявяване на 
административни 
услуги по 
електронен път. 

Извършване на 
комплексно 
административно 
обслужване  
 

Заявяване, заплащане и 
предоставяне на 
електронни 
административни 
услуги  
 

7.  Електронен Облекчаване на Решение № 357 Приемане, Постоянен Електронен Получаване и Облекчаване на 
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обмен на 
документи 
между 
администра-

циите 

административ-

ната тежест, 
което ще 
повлияе 
положително на 
процесите по 
предоставяне на 
административн
и услуги на 
гражданите и на 
бизнеса 

от 29 юни 2017г. 
Министерският 
съвет; 
 

Общи условия за 
обмен на 
електронни 
документи 
между 
участниците 
регистрирани в 
Административн
ия регистър 

регистриране и 
изпращане на 
документи чрез 
Система за 
електронен 
обмен на 
съобщения и 
Системата за е-

връчване 

обмен на 
документи 

съхраняване на 
електронни 
документи в ЕИС 
„ИМЕОН“ 

административната 
тежест 

 

 

8. Публикуване 
на информация 
в отворен 
формат на 
Портала за 
отворени 
данни, 
съгласно 
изискванията 
на Закона за 
достъп до 
обществена 
информация 

 

 

 

Предоставяне 
на открит 
достъп до 
публичните 
данни, които 
имат 
обществено 
значение 

 

 

Закон за достъп 
до информация 

 

 

Директива 
2013/37/ЕС на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 26 
юни 2013 година 
за изменение на 
Директива 
2003/98/ЕО 

 

 

Публикуване 
на набори от 
данни в 
отворен 
формат на 
Портала за 
отворени данни 

 

 

Постоянен 

 

 

Предоставяне на 
публична 
информация, 
която има 
икономическо и 
обществено 
значение 

 

 

Публикуване на 
всички набори от 
данни, съгласно 
одобрените 
Списъци с набори 
от данни по 
приоритетни 
области, които да се 
публикуват в 
отворен формат 

 

 

Определяне на 
длъжностни лица за 
администратори в 
Портала за отворени 
данни за публикуване на 
информация в отворен 
формат,  съгласно 
решенията на 
Министерски съвет 
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9. 

Непрекъснато 
усъвършенства
не на 
Интегрираната 
система за 
управление 
(ИСУ), 
съответстваща 
на 
международни
те стандарти   
ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 

и 

ISO 27001:2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване 
ефикасността на 
процесите на 
управление 

с цел създаване 
на условия за 
постигане на 
икономически и 
социален 
растеж, 
съобразно 
потребностите и 
очакванията на 
заинтересовани-

те страни. 
Основната цел 
на 
ръководството е 
непрекъснато да 
създава и 
утвърждава 
доверие, като 
предоставя на 
потребителите 
на 
административ-

ни и технически 
услуги продукт, 
който да 
съответства на 
изискванията за 
сигурност, като 
едновременно с 
това гарантира 
конфиденциал-

ност, 
цялостност и 
достъпност до 

1. Система за 
управление на 
качеството  
(ISO 9001:2015) 

2. Система за 
управление по 
отношение на 
околната среда  
(ISO 14001:2015) 

3. Система за 
управление на 
информационнат
а сигурност  
(ISO 27001:2013) 

4. Наръчник по 
управление;  
5. Наредба за 
минималните  
изисквания за 
мрежова и 
информационна 
сигурност. 
6. Вътрешни 
правила за 
информационни 
системи на 
Община Смолян 

 

 

1. Извършване 
на анализ на 
настъпили 
промени и 
актуализация 
на 
документацият
а на внедрената 
ИСУ, 

съответстваща 
на 
международни
те стандарти   
ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 

и 

ISO 27001:2013 

2. Поддържане 
на 
Интегрираната 
система за 
управление. 

3. Провеждане 
на надзорен  
сертификацио-

нен  одит от  
Сертифициращ
ия орган 

4. Провеждане 
прегледи на 
ръководството. 
5. Провеждане 
на вътрешни 
одити на 
системата. 
6. Провеждане 
регулярни 
заседания на 

м. 06.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

м.06.2022 г. 
 

 

 

 

 

   

     1 път 

 

 

 

 

    

 

Периодично 

 

Осигуряване 
непрекъсната 
устойчивост, 
адекватност и 
ефективност на 
системите в 
съответствие с 
международните 
стандарти.  
Гарантиране на 
конфиденциал-

ност, цялостност 
и достъпност до 
информационни
те активи, 
осигуряващи 
процесите на: 
 администрат

ивно 
обслужване 
на 
гражданите и 
бизнеса; 

 непрекъснат
ост на 
работата и 
управление 
при кризи. 

 

 

 

 

Спазване 
изискванията на 
международните 
стандарти ISO 
9001:2015, 

ISO 14001:2015 и 

ISO 27001:2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказана ефективност 
на системата за 
управление на 
качеството и наличие на 
доказателства за 
непрекъснато 
подобряване. 
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информационни
те активи. 
Изграждане на 
надеждни 
връзки на 
вътрешна 
мрежа, бърз 
интернет 
трафик и 
гарантиране на 
информационна
та сигурност. 

Екипа по 
качество, 
Работната 
група по 
информационн
а сигурност и 
Комитета по 
управление на 
околната  
7. Мониторинг 
на вътрешна 
мрежа и на 
сървърите. 
8. Защита на 
информацията 
в мрежата, 
защита на 
поддържащата 
се 
инфраструктур
а от 
злоупотреба с 
лични данни, 
пробив в 
системата, 
нерегламентир
ан достъп. 
9. Защита от 
загуба на 
данни. 
10. 

Осигуряване на 
непрекъснатост 
на работата. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодично 

 

 

 

 

Периодично 
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10.Утвържда-

ване на 
прозрачна, 
ефективна и 
отговорна 
Общинска 
администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Създаване 

на 

предпоставки 
за  
по-ефективно 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса от 
Общинска 
администрация 
и кметствата  и 
на  населените 
места  на 
територията на 
общината  

Непрекъснато 
усъвършенстван
е на процесите 
за предоставяне 
на публични 
услуги, в 
съответствие с 
нарастващите 
изисквания на 
заинтересованит
е страни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на 
модерна 

информационна 
и 
комуникационн
а инфраструкту-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба за 
административн
ото обслужване 

 

Обновяване 
сайта на 
общината – 

публикуване на 
повече ясна и 
достъпна 
информация за 
дейността на 
администрация
та и 
възможност за 
обратна връзка 
с гражданите 
по 
публикувани 
проекти за 
наредби и др. 
общински 
актове, анкети 
и др., както и  
за подаване на 
сигнали за 
корупция. 

Постоянен Систематизиран
а и актуална 
информация за 
дейността на 
общинската 
администрация и 
по-добра 
информираност 
на гражданите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване 
доверието в 
общинската 
администрация в 
следствие на 
повишения 
индивидуален 
капацитет на 
общинските 
служители 

Ежедневно  
обновяване на 
съдържанието и 
информацията на 
страницата на 
общината. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурена е 
свързаност на 
Общинска 
администрация с  
кметства и 
населените  места  
на територията на 
общината и 
интегрирането им в 
ЕИС „ИМЕОН”. 

Прозрачно управление и 
активен граждански 
контрол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснато 
усъвършенстване на 
изградената Единна 
информационна система 
„ИМЕОН”. 

Осигуряване на 
свързаност на 
Общинска 
администрация 
с кметства и  
населените 
места на 
територията на 
общината и 
провеждане на 
обучение на 
служителите. 
 

Оптимизиране 
на процесите 

Постоянен 
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 по 
предоставяне 
на услуги, 
вътрешните 
взаимовръзки, 
по-

ефективното 
управление на 
информационн
ите масиви и 
обогатяване на 
инструментари
ума за 
осъществяване 
на контрол и 
извеждане на 
справочна 
информация. 

12. Развитие и 
поддържане на 
информацион-

ните системи в 
Община 
Смолян 

Трансформира-

не на 
администрация
та и 
публичните 
институции в 
цифрови 

Стратегия за 
развитие на 
електронното 
управление в 
Република 
България 2019 – 

2023 г. 
Наредба за 
минималните 
изисквания за 
мрежова и 
информацио- 

нна сигурност 

Наредба за 
общите  
изисквания към 
информаци-

онните  системи, 
регистрите и 
електронните  

Инвентариза-

ция анализи 
закупуване  на 
информацион-

но – комуника-

ционната 
инфраструкту-

ра на Община 
Смолян 

Периодично Развитие и 
поддържане и 
модернизация  
на 
информацион-

ните и 
комуникационни 

системи 

 

 

Годишни планове за 
обновяване на 
информационните 
ресурси 

Функциониращ 
Регистър на 
информационните 
ресурси 
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административ-

ни услуги 

13. Повишаване 
стандарта на 
живот и 
подобряване 
условията за 
личностно 
развитие 

Осигуряване на 
обществен ред 
и сигурност 

Общински план 
за развитие. 
Вътрешни 
правила за 
обработване, 
съхранение и 
защита на лични 
данни при 
видеонаблюде-

ние в община 
Смолян.  
Насоките за 
определяне на 
местата за 
изграждане на 
системи за 
видеонаблюде-

ние и на 
минимални 
функционални и 
технически 
изисквания към 
системите. 
Закона за защита 
на личните 
данни. 

Осъществяване 
на непрекъснат 
контрол и 
защита на 
местата за 
обществено 
ползване. 

Постоянен Изграждане на 
системи за 
видеонаблюде-

ние и охрана на 
местата за 
обществено 
ползване, с цел 
осигуряване и 
предотвратяване  
на посегателства 
върху обектите.  
 

Проектиране, 
инсталация и 
поддръжка на 
системи за 
видеонаблюдение 

 

Изграждане на системи за 
видеонаблюдение на 
мултифункционални 
спортни площадки и на 
местата за обществено 
ползване.  
 

Мониторинг на системите 
за видеонаблюдение, 
собственост на Община 
Смолян. 
 

Регистър на личните 
данни 
„Видеонаблюдение“ 

14. Прилагане 
на Регламента 
за защита на 
личните данни 
(ЕС) 2016/679 
на Европейския 
парламент и на 
Съвета от 
27.04.2016 г. 

Гарантиране 
защитата на 
правата и 
свободите на 
гражданите по 
отношение на 
обработването 
и 
съхраняването 

Регламент (ЕС) 
2016/679 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от  
27.04.2016 г., 
относно 
защитата на 
физическите 

1. Обработване 
на данните в 
съответствие с 
принципите за 
защита на 
личните данни, 
заложени в 
Регламента 

2. Осигуряване 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване на 
доверието на 
гражданите към 
Община Смолян 
и  осигуряване 
на високо ниво 
на защита на 
личните данни. 
 

Осигуряване на 
законосъобразното 
обработване на 
лични данни и 
защитата им 

 

 

 

 

Установяване на     по-

строги правила за 
защита на данните и по-

голям контрол от 
гражданите над 
личните им данни. 
 

Доказано съответствие 
с Регламента при   
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(GDPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на личните им 
данни 

 

 

 

 

лица, във връзка 
с обработването 
на лични данни 
и относно 
свободното 
движение на 
такива данни. 
Закона за защита 
на личните 
данни. 

на защита на 
данните на 
етапа на 
проектирането 
и по 
подразбиране 

3. Поддържане 
на регистър за 
дейностите по 
обработване на 
лични данни в 
общината. 
4. 

Непрекъснато 
усъвършенства
не на 
Системата за 
защита на 
личните данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обработването на лични 
данни. 
 

 

 

15.Актуализи-

ране на 
вътрешните 
нормативни 
актове, касаещи 
административ
ното 
обслужване 

Подобряване 
ефективността 
в дейността на 
администрация
та чрез преглед 
на 
организационн
ите процеси и 
въвеждане на 
механизми за 
по-ефикасно 
управление. 

1.Устройствен 
правилник на 
Общинска 
администрация 
Смолян; 
2. Вътрешни 
правила за 
административн
о обслужване; 
3. Харта на 
клиента; 
4. Стандарти за 
административ-

но обслужване; 
5.Инструкцията 
за 
документационн
ата и 
деловодната 

1. Извършване 
преглед на 
всички 
вътрешни 
нормативни 
актове; 
 

2.Актуализира
не на 
вътрешните 
нормативни 
актове (при 
необходимост) 
 

Постоянен Подобряване на 
организационнит
е процеси, 
свързани с 
подготовката и 
изпълнението на 
политики в 
администрация-

та 

Преглед, анализ и 
актуализиране на 
нормативната база, 
разработване и 
въвеждане на 
нормативни 
документи и други 
вътрешни актове. 

Актуализирани 
вътрешни нормативни 
актове на 
администрацията в 
съответствие с 
нормативната уредба. 
Разработени и въведени 
вътрешни актове, 
правила и процедури 
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дейности в 
Общинска 
администрация – 

Смолян. 
6. Етичен кодекс 
на общинския 
служител в 
Общинска 
администрация – 

Смолян. 
7. Вътрешни 
правила за 
обработване, 
съхранение и 
защита на лични 
данни при 
видеонаблю-

дение в община 
Смолян.   
8.Вътрешните 
правила за 
вписване и 
заличаване в 
Регистъра на 
информационни
те ресурси в 
Община Смолян. 
9. Вътрешни 
правила за 
предоставяне на 
електронни 
административн
и услуги  в 

Община Смолян. 
10. Вътрешни 
правила за 
приемане, 
издаване и 
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съхраняване на 
електронни 
документи, 
подписани с 
квалифициран 
електронен 
подпис в 
Община Смолян. 
11. Вътрешни 
правила за 
работа със 
Системата за 
сигурно 
електронно 
връчване в 
Община Смолян 

12. Вътрешни 
правила за 
обработване, 
съхранение и 
защита на лични 
данни при 
видеонаблюде-

ние в община 
Смолян. 

16.Освобожда-

ване на изборно 
помещение,  в 
което се 
съхраняват 
изборните 
книжа и 
материали с 
изтекъл срок на 
защита. 

Обработка на 
изборните 
книжа с 
изтекъл срок на 
съхранение от 
произведените 
избори за 
президент и 
вицепрезидент 
на Република 
България, 
предаване на 
документите, 

Решение на ЦИК Обработване 
на 
съхраняваните 
изборни книжа 
и материали за 
предаване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – 

Смолян и 
изготвяне на 
Акт за 
унищожаване 

м.декември. 

2022 г. 
Предадени за 
държавно 
съхранение 
ценни от 
президент и 
вицепрезидент 
на Република 
България. 

Съхраняване на 
изборни книжа и 

материали от 
произведените 
избори  за президент 
и вицепрезидент на 
Република България. 

Документи: 
- Становище на ПДЕК 
за предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен 
архив“ – Смолян; 
- описи на предадените 
за съхранение 
материали в Отдел 
„Държавен архив“ – 

Смолян; 
- протокол и Акт за 
унищожаване на 
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подлежащи на 
постоянно 
запазване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – 

Смолян и 
унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение. 

на 
неподлежащи-

те за 
съхранение 

останалите изборни 
книжа и материали. 

17.Освобожда-

ване на изборно 
помещение, в 
което се 
съхраняват 
изборните книжа 
и материали с 
изтекъл срок на 
защита. 

Обработка на 
изборните книжа 
с изтекъл срок на 
съхранение от 
произведените на 
04.04.2021 г. 
избори за 
народни 
представители, 
предаване на 
документите, 
подлежащи на 
постоянно 
запазване в 
Отдел „Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение 

Решение на ЦИК Обработване на 
съхраняваните 
изборни книжа и 
материали за 
предаване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и изготвяне на 
Акт за 
унищожаване на 
неподлежащите 
за съхранение 

м. декември 

.2022 г. 
Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
от произведените 
на 04.04.2021 г. 
избори за народни 
представители. 

Съхраняване на 
изборни книжа и 
материали от 
произведените на 
04.04.2021 г. избори за 
народни 
представители. 

Документи: 
- Становище на ПДЕК за 
предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен архив“ 
– Смолян; 
- описи на предадените за 
съхранение материали в 
Отдел „Държавен архив“ 
– Смолян; 
- протокол и Акт за 
унищожаване на 
останалите изборни книжа 
и материали; 

18.Освобожда-

ване на изборно 
помещение, в 
което се 
съхраняват 
изборните книжа 
и материали с 
изтекъл срок на 
защита. 

Обработка на 
изборните книжа 
с изтекъл срок на 
съхранение от 
произведените на 

11.07.2021 г. 
избори за 
народни 
представители, 

Решение на ЦИК Обработване на 
съхраняваните 
изборни книжа и 
материали за 
предаване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и изготвяне на 

м. декември 

     2022 г. 
Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
от произведените 
на 11.07.2021 г. 
избори за народни 
представители 

Съхраняване на 
изборни книжа и 
материали от 
произведените на 
11.07.2021 г. избори за 
народни 
представители 

Документи: 
- Становище на ПДЕК за 
предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен архив“ 
– Смолян; 
- описи на предадените за 
съхранение материали в 
Отдел „Държавен архив“ 
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предаване на 
документите, 
подлежащи на 
постоянно 
запазване в 
Отдел „Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение. 

Акт за 
унищожаване на 
неподлежащите 
за съхранение 

– Смолян; 
- протокол и Акт за 
унищожаване на 
останалите изборни книжа 
и материали. 

19. Извършване 
на експертиза по 
ценността на 
документите като 
ценните се 
предават в 
Териториален 
архив - Смолян.  
Унищожаване на 
документи с 
изтекъл срок на 
съхранение 

 

Обработка на 
документи за 
постоянно 
съхранение и 
унищожаване на 
неподлежащите 
за запазване 

Закон за 
националния 
архивен фонд. 
Наредба за реда за 
организирането,об
работването, 
експертизата, 
съхраняването и 
използването на 
документите в 
учрежденските 
архиви на 
държавните и 
общински 
институции 

 

Изготвяне на 
опис на ценните 
документи и Акт 
за унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение       

м. декември 

     2022 г.           
 

Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
документи 

 

Освобождаване на 
учрежденския архив от 
документи с изтекъл 
срок на съхранение 

 

Протокол на ПДЕК за 
предаване на ценни 
документи в Отдел 
„Държавен архив“ – 

Смолян; 
- описи на предадените за 
съхранение  в Отдел 
„Държавен архив“ – 

Смолян; 
- Акт за унищожаване на 
неподлежащите за 
съхранение.  

20. Обработка на 
изборните книжа 
от изтекли 
мандати за 
предаване за 
съхранение в 
Отдел „Държавен 
архив“ – Смолян 

 

 

 

 

 

 

Усъвършенстван
е на архивната 
дейност в 
Общинска 
администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закон за 

националния 
архивен фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текуща 
експертиза и 
приемане в 
учрежденския 
архив на 
приключените 
дела до 
31.12.2021 г. в 
дирекциите и 
отделите към тях 

 

 

 

 

 

30 юни  
2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пълнота на 
архивните 
фондове  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистриране на 
приетите дела в 
Регистъра на 
постъпленията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пълен обхват и 
регистрация на 
постъпилите дела с 
документи 
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21.Освобождаван
е на изборно 
помещение, в 
което се 
съхраняват 
изборните книжа 
и материали с 
изтекъл срок на 
съхранение  

Обработка на 
изборни книжа и 
материали с 
изтекъл срок на 
съхранение от 
произведените 
избори за 
народни 
представители на 
27 март 2017 г., 
предаване на 
документите 
подлежащи на 
постоянно 
запазване в 
Отдел „Държавен 
архив“ – Смолян  
 

 

Решение на ЦИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработване на 
съхраняваните 
изборни книжа и 
материали за 
предаване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение 

 

м. декември 
2022 г. 

 

 

 

 

Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
документи от 
произведените 
избори за народни 
представители на 
27 март 2017 г. 
 

 

 

Съхранение на 
изборни книжа и 
материали от 
произведените избори 
за народни 
представители на 27 
март 2017 г. 
 

 

 

 

Документи: 
 - Становище на ПДЕК за 

предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен архив“ 
– Смолян;  

 - описи на предадените за 
съхранение материали в 
Отдел „Държавен архив“ 
- Смолян; 

 - протокол и Акт за 
унищожаване на 
останалите изборни 
книжа и материали. 
 

 

22.Освобождава
не на изборно 
помещение, в 
което се 
съхраняват 
изборните книжа 
и материали с 
изтекъл срок на 
съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

23.Освобождава
не на изборно 
помещение, в 
което се 
съхраняват 
изборните книжа 

Обработка на 
изборните книжа 
с изтекъл срок на 
съхранение от 
произведените 
избори за 
народни 
представители на 
04 април 2021 г., 
предаване на 
документите 
подлежащи на 
постоянно 
запазване в Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
неподлежащи за 
съхранение 

 

 

Обработка на 

Решение на ЦИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение на ЦИК 

 

 

 

 

 

Обработване на 
съхраняваните 
изборни книжа и 
материали за 
предаване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение 

 

 

 

 

Обработване на 
съхраняваните 
изборни книжа и 
материали за 
предаване в 
Отдел 

м.декември   
    2022 г.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.декември   
   2022 г.              

 

 

 

 

Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
документи от 
произведените 
избори за народни 
представители на 
04 април 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
документи от 
произведените 
избори за народни 

Съхранение на 
изборни книжа и 
материали от 
произведените избори 
за народни 
представители на 04 
април 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранение на 
изборни книжа и 
материали от 
произведените избори 
за народни 
представители на 11 

Документи: 
 - Становище на ПДЕК за 

предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен архив“ – 

Смолян;  
 - описи на предадените за 

съхранение материали в 
Отдел „Държавен архив“ - 
Смолян; 

 - протокол и Акт за 
унищожаване на 
останалите изборни книжа 
и материали 

 

 

Документи: 
 - Становище на ПДЕК за 

предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен архив“ – 

Смолян;  
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и материали с 
изтекъл срок на 
съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Освобождава
не на изборно 
помещение, в 
което се 
съхраняват 
изборните книжа 
и материали с 
изтекъл срок на 
съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изборните книжа 
с изтекъл срок на 
съхранение от 
произведените 
избори за 
народни 
представители на 
11 юли 2021 г., 
предаване на 
документите 
подлежащи на 
постоянно 
запазване в Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
неподлежащи за 
съхранение 

 

 

Обработка на 
изборните книжа 
с изтекъл срок на 
съхранение от 
изборите за 
президент и 
вицепрезидент на 
републиката на 06 
ноември 2017 г. и 
на 13 ноември 
2017 г., предаване 
на документите 
подлежащи на 
постоянно 
запазване в Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
неподлежащи за 
съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение на ЦИК 

 

 

„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработване на 
съхраняваните 
изборни книжа и 
материали за 
предаване в 
Отдел 
„Държавен 
архив“ – Смолян 
и унищожаване 
на 
неподлежащите 
за съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.декември  
   2022 г. 
 

представители на 
11 юли 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предадени за 
държавно 
съхранение ценни 
документи от 
изборите за 
президент и 
вицепрезидент на 
републиката на 06 
ноември 2017 г. и 
на 13 ноември 
2017 г. 
 

 

 

юли 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранение на 
изборни книжа и 
материали от 
произведените избори 
за народни 
представители на 06 
ноември 2017 и на 13 
ноември 2017 г. 
 

 

 - описи на предадените за 
съхранение материали в 
Отдел „Държавен архив“ - 
Смолян; 

 - протокол и Акт за 
унищожаване на 
останалите изборни книжа 
и материали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи: 
- Становище на ПДЕК за 
предаване на изборни 
книжа и материали в 
Отдел „Държавен архив“ – 

Смолян;  
- описи на предадените за 
съхранение материали в 
Отдел „Държавен архив“ - 
Смолян; 
- протокол и Акт за 
унищожаване на 
останалите изборни книжа 
и материали. 
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25.Подобряване 
качеството на 
предоставяните 
услуги в архива 
на Общинска 
администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усъвършенстване 
на архивната 
дейност в 
Общинска 
администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за 
националния 
архивен фонд. 
Наредба за реда за 
организирането, 
обработването, 
експертизата, 
съхраняването и 
използването на 
документите в 
учрежденските 
архиви на 
държавните и 
общински 
институции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текуща 
експертиза и 
приемане в 
учрежденския 
архив на 
приключените  
дела до 
31.12.2021  г. в 
дирекциите, 
отделите и 
секторите към 
тях. 
 

 

 

 

Създаване на 
добра 
организация и  
бързо намиране 
на нужната 
информация  

 30.06.2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пълнота на 
архивните 
фондове  
 

 

Заделени 

неценни 
документи с 
изтекъл срок на 
съхраняване и 
документи за 
постоянно 
запазване.  
 

Повишаване 
качеството на 
предоставяните 
услуги на 
потребителите.  
Подобряване на 
деловодната и 
документационнат
а дейности на 
общинска  
администрация 

 

Регистриране на 
приетите дела в 
Регистъра на 
постъпленията 

Спазване на 
нормативните 
изисквания и дадени 
указания за 
съхранение на 
документи 

 

 

 

Класифицирани 
документи в дела и 
подредени архивни 
фондове, съгласно 
новата 
Номенклатурата на 
делата със срокове за 
съхранение 

 

Пълен обхват и 
регистрация на 
постъпилите дела с 
документи 

Изготвени актове за 
унищожаване на неценни 
документи и работни 
описи на делата с ценни 
общо административни 
документи 

 

 

 

Подобряване на 
деловодната и 
документационната 
дейности на общинска 
администрация  

26.Предаване на  
регистри по 
гражданско 
състояние на 
актове за брак и 
смърт съставени 
в обреден дом  

за предходната 
година за 
съхранение, 
поддържане и 
ползване от 

Оформяне на 
регистрите – брак 
и смърт от 
предходната 
година за 
подвързване и 
предаване за 
съхранение в 
ЕСГРАОН. 

Закон за 
гражданската 
регистрация, 
наредба № РД-02-

20-09/21.05.2012г. 
за функциониране 
на ЕСГРАОН 

Оформяне , 
приключване на 
регистри по 
гражданско 
състояние. 
 

 

 

 

 

 

 

21.01.2022г. Оформени 
коректно и 
подвързани 
регистри по 
гражданско 
състояние 

Оформени нагледно 
регистри по 
гражданско състояние 
в хартиен носител. 

Готови регистри по 
гражданско състояние за 
изминалата календарна 
година за брак и смърт  за 
предаване и ползване от  
ЕСГРАОН. 
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ЕСГРАОН на 
административн
ия център на 
общината. 

 

27. Въвеждане,  
коригиране и 
издаване  на 
актове по 
гражданско 
състояние 
съставени за 
текущата година 
от Обреден дом  

Въвеждане 
коригиране и 
издаване на 
актове по 
гражданско 
състояние 

Закон за 
гражданската 
регистрация, 

наредба № РД-02-

20-09/21.05.2012г. 
.за функциониране 
на ЕСГРАОН, 

Семеен кодекс, 
АПК и КМЧП 

Създаване, 

въвеждане, 
коригиране и 
издаване на 
актове по 
гражданско 
състояние за 
събития 
настъпили в 
община Смолян 
чрез 
ПП„Актопис“  

Ежедневно Пълно и актуално 
състояние  на НБД 
„Население“, 
НРГС и ПП „ 
Актопис“ 

Съхраняване и 
поддържане на 
регистри на актове по  
гражданско състояние 

за община Смолян 
съставени за 
текущата година от 
обреден дом. 

Брой въведени, 
обработени и издадени 
актове по гражданско 
състояние.  

28.Цифровиза-

ция на 
регистрите на 
гробищните 
паркове на трите 
квартала в гр. 
Смолян -  

Беклийца, 
Рйково, Устово.  

Електронно 
въвеждане на 
заетите гробни 
парцели в 3те 
квартала на гр. 
Смолян.  

Програмен 
продукт „Grave 
Stone“, НБД 
„Население“, 
Наредба №21 за 
устройство и 
управление на 
гробищните 
паркове в община 
Смолян.   

Създаване на 
електрона 
картотека на 
гробищните 
паркове в гр. 
Смолян  

31.12.2022г. Електронен 
достъп до  заетите, 
свободни и 
подлежащи за 
плащане гробни 
парцели.  

Актуално състояние 
на регистрите за 
гробищните паркове в 
електронен носител и 
статистика на заетите, 
гробни парцели и 
пълна информация за 
тях.    

 Пълна информация за 
гробищните паркове в гр. 
Смолян за по-добра, 
коректна и точна работа с 
тях. 

29.Поддържане 
на регистър на 
населението в 
електронен вид 
от всички ЛРК 
на физически 
лица подлежащи 

за вписване в 
регистъра в 
актуален вид. 

Актуализация на 
база данни 
„Население“ за по 
ефективно 
обслужване на 

населението 

Закон за 
гражданската 
регистрация, 
Наредба № РД-02-

20-6/24.04.2012 

г.за издаване на 
удостоверения въз 
основа на 
регистъра   
населението    

Издадени 

 Удостоверения  
въз основа на 
регистъра на 
населението  

ежедневно Създадени записи 
и сверени ЕЛРК.  

Сверяване на Лични 

Регистрационни 
Картони, попълване 
на липсващите данни 
в електорнния им вид 

Създаване на елекронни 
лични регистрационни 
картони  

30.Попълване на 
НБД“Население
“, която се 
състои от: 
национален      

Допълване на 
данни и адреси  

Наредба № РД-02-

20-9/21.05.2012 

г.за 
функциониране на 
Единната система 

Издадени  
 у-ния на 

национално ниво 

ежедневно Издаване на 

удостовере- ния 
въз основа на 
регистъра на 
населението 

Актуално състояние 
на данните в 
електронния личен 
регистрационен 
картон  

Брой допълнени  записи, 
обработка на 

актуализационни 
документи ежедневно и 
изпращане към ТЗ „ ГРАО 
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регистри на 
населението, 

регистър  на 
Единните 
Граждански 
Номера, 
национален  
адресен 
регистър, 
регистър по 
гражданско 
състояние    

за гражданска 
регистрация,нацио
нален адресен 
регистър, Адресна 
карта за настоящ 
адрес,заявление за 
постоянен  адрес 

„ за  актуализация на 
НБД“Население“  

31.Допълване на 
записи в 
ПП“Актопис“ и 
списък в НБД 
„Население“ на 
съставени 
актове: 
раждане,сключе
н брак и смърт   
в Община 
Смолян и 
национален 
регистър по 
гражданско 
състояние   

Попълване на 
данни 

Програмен 
продукт  
„ Актопис“, 

Национален 
регистър по 
гражданско 
състояние   

Създаване на 
записи и 
обработка на 
съобщение за 
раждане, 
сключен 
граждански брак 
и смърт в  
ПП „Актопис“ 

 ежедневно  Издаване на у-ния 

за раждане, 
сключен 
граждански брак и 
препис-

извлечение от акт 
за смърт 

Съхраняване и 
поддържане на 
регистри на актове по  
гражданско 
състояние: раждане, 
сключен граждански 
брак и смърт   

Брой създадени записи 

32.Създаване и 
сверяване на  
записи на 
починали лица с 
постоянен адрес 
–Смолян и 
Община Смолян 

Допълване на 
записи 

Наредба № РД -
02-20-9/21.05.2012 

г.за 
функциониране на 
Единната система 
за гражданска 
регистрация 

Създаване на 
записи – 

починали след 
1995 г. 

30.12.2022г. Издавани 
удостоверения въз 
основа на 
регистъра на 
населението 

Сверени ЛРК на 
починали лица   
 

Брой създадени записи 

33.Цифровиза-

ция на  регистри 
по гражданско 
състояние  в 
Община Смолян  

Цифровизация на  
регистри по 
гражданско 
състояние – 

цифрово 
изображение на 
страници 

Програмен 
продукт „ЕлАрДо“ 

Създаване на 
цифровизирани 
копия на 
архивни 
документи към  

регистри по 
гражданско 

30.12.2022г. Цифровизация на  

регистри по 
гражданско 
състояние  

Създаване на база 
данни към регистър 
по гражданско 
състояние  

По – добро съхранение и 

запазване на регистри, по 
гражданско състояние, 
както и  улеснение  при 
издаване на у-ния за 
наследници, семейно 
положение, родствени 
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състояние  връзки 

34.Предаване на 
регистри по 
гражданско 
състояние, 
съставени в 
Обреден дом и 
Кметствата на 
съхранение в 
ЕСГРАОН 

Оформяне на 
регистрите –
раждане, брак и 
смърт от 
предходната 
година за 
подвързване 

Наредба РД-02-20-

9/21.05.2012 г.за 
функциониране на 
Единната система 
за гражданска 
регистрация 

Приключване на 
регистри по 
гражданско 
състояние 

21.01.2022г. Приключени 
регистри 

Приключени и 
подвързани регистри  

Готови регистри по 
гражданско състояние за 
раждане, брак и смърт за 
изминалата календарна 
година за предаване и 
ползване в ЕСГРАОН  

35.Допълване на 
регистър по 
гражданско 
състояние в  
Община Смолян 

  

Попълване на 
регистъра 

 

 

 

 

 

акт за раждане, 
брак 

и акт за смърт  
 

 

 

 

 

Обработка на  
акт за  
раждане, брак и 
смърт  
 

 

 

30.12.2022г. 
 

 

 

 

 

 

Издадени удосто- 

верения, 
извлечения от акт 
за 
раждане,сключен 
граждански брак и 
смърт  

Сверяване на актове 
за раждане, сключен 
граждански брак и 
смърт 

 

 

 

  

 

Брой създадени записи 

 

 

 

 

                                          

36.Прилагане на 
комплексно 
административ-

но обслужване 

 

Предоставяне на 
качествени 
административни 
услуги на 
гражданите 

Наредба за 
административно 
обслужване, 
Наредба за 
електронни 
административни 
услуги 

Осигуряване на 
пълна 
информация 
относно,предлаг
аните услуги и 
до предлаганите 
услуги чрез 
различни канали 

Постоянен Предоставяне на 
усъвършенствани 
комплексни 
услуги  

Заявяване на 
административни 
услуги по електронен 
път 

Заявяване, заплащане и 
предоставяне на 
електронни 
административни услуги 

37. Взаимодей-

ствие и 
подпомагане 
дейността на 
кметовете и 
кметските 
наместници в 
общината 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване 
административни
я капацитет на 
кметовете и 
кметските 
наместници   като 
органи на 
изпълнителна 
власт в 
съответните 
населени места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подпомагане 
методически, 
организационно 
и 
информационно 
дейността на 
кметовете на 
кметства  и 
кметските 
наместници в 
общината чрез 
запознаване с 
новоприети и 
променени 
нормативни 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прилагането  на 
законови и 
подзаконови 
актове и 
общинските 
наредби и 
правилници и 
дадени указания.  
 

2. Повишаване 
качеството на 
работа.  
 

 

 

Изпълнение на 
възложените 
дейности в указания 
срок и обем при 
изпълнение на 
правомощията си.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спазени срокове             за 
изпълнение на възложени 
задачи със заповеди и 
писма на Кмета на 
общината и др. 
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актове и 
обсъждане на 
актуални 
проблеми 

 

2.Извършване на 
текуща  
експертиза на 
ценността на 
документите, 
съхранявани от 
кметовете и 
кметските 
наместници в 
общината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Подобряване и 
развиване на 
професионални-

те знания и 
умения 

 

 

 

 

 

  м. март  
    2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.октомври. 
    2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

1.Изготвяне на 
работни описи на 
ценните общо-

административни 
документи и 
актове за 
унищожаване на 
неценните 
документи с 
изтекъл срок на 
съхранание. 
 

1.Изготвяне на 
работни описи на 
ценните общо-

административни 
документи и 
актове за 
унищожаване на 
неценните 
документи с 
изтекъл срок на 
съхранание. 
 

 

 

 

 

Провеждане на 
обучения 

 

 

 

 

 

Назначени постоянно 
–действащи 
експертни комисии в 
кметствата и дадени 
сонкурентни указания 
за извършване на 
междинната 
експертиза. 
 

 

 

 

 

 

1.Обсъждане на 
актуални проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсъждане на 
актуални проблеми. 
2. Провеждане на 
обучения и 
разяснения по 
познаването и 
прилагането на 
законови и 

 

 

 

 

 

1.Изготвени работни 
описи на ценните общо-

административни 
документи. 
2. Утвърдени актове за 
унищожаване на 
неценните документи с 
изстекъл срок на 
съхранение. 
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подзаконови актове и 
общинските наредби 
и правилници. 

38. Подобря-

ване на дей-

ностите и за 
дачите по 
отбранително-

мобилизационна 
подготовка 
/ОМП/ в 
Община Смолян. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Създаване на 
организация за 
осигуряване на 
пожарна 
безопасност на 
обект:  
Общинска 
администрация 
Смолян 

Стратегическа 
цел произтича от 
стратегията за 
национална 
сигурност на 
Република 
България  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта произтича 
от 

правилата и 
нормите за 
пожарна безо-

пасност при 
експлоатация на 
обектите. 

1. Наредба за 
дейностите и 
задачите по ОМП 
и условията и реда 
за тяхното 
осъществяване 

 

 

 

2. Наредба за 
отсрочване на 
запасни и техника-

запас от повикване 
във Въоръжените 
сили при 
мобилизация 
приета с ПМС № 
114 от 16.05.2013 
г.  
3. ПМС № 212 от 
10.11.1993 г. за 
организиране на 
денонощно 
дежурство за 
оповестяване при 
привеждане от 
мирно във военно 
положение при 
СБиКПА 

1. Наредба № 
8121з-647 от 
01.10.2014 

година за 
правилата и 
нормите за 
пожарна 
безопасност при 
експлоатация на 

1.Актуализира-

не на всички 
документи 

 ка-саещи  ОМП 
в Община 
Смолян. 
2. Участие в 
прегледа на мо-

билизационната 
готовност на 
Община Смолян.  
3. Отсрочване на 
запасни и 
техника-запас от 
повикване във 
Въоръжените 
сили при 
мобилизация. 
4. Организиране 
и ежедневен 
контрол работата 
на оперативните 
дежурни 
съгласно ПМС 
№ 212/ 
10.11.1993 г. 
1. Поддържане 
на Пожарното 
досие актуално. 
2. Поддържане в 
изправно 
състояние на 
пожарогасителит
е съгласно чл. 21 
и чл. 23, ал. 2 от 
Наредбата. 
3. Поддържане и 
обслужване на 

Целого- 

дишно 

 

 

 м.септември, 
2022 г. 

 

 

 

 м. октомври 

 2022 г. 
 

 

   

 

 

    Целого- 

      дишно 

    

  

 

 

 

 

   Целого- 

   дишно  
 

   Целого- 

    дишно  

Всички документи 
касаещи ОМП в 
Община Смолян 
да бъдат 
актуализирани.  
Да бъдат отразени 
промените в 
прегледа. 
 

 

Да се извърши 
актуализация на 
отсрочването на 
запасни  и 
техника. 
 

 

Да се повиши 
опита и 
квалификацията 
на оперативните 
дежурни. 
 

Документите от 
досието да бъдат 
актуални. 
Пожарогасителите 
да бъдат изправни. 
 

 

 

 

 

Вътрешните 
пожарни кранове 
да бъдат изправни. 

Документите касаещи 
ОМП са 
актуализирани на 
сегашния етап. 
 

 

В момента са 
отразени промените 
на сегашния етап. 
 

 

В момента са 
отразени 

промените в  
отсрочката на 
сегашния етап. 
 

 

 

 

На сегашния етап 
дежурните имат опит, 
но е необходимо 
постоянно да се 
провеждат обучения с 
тях. 
 

 

 

Документите от 
досието са актуални 
на сегашния етап. 
В момента същите са 
изправни. 
 

 

 

 

В края на годината да 
бъдат отразени 
настъпилите промени. 
 

 

В края на годината да 
бъдат отразени 
настъпилите промени. 
 

 

В края на годината да 
бъдат отразени 
настъпилите промени. 
 

 

 

 

В края на годината да имат 
повече знания и опит. 
 

 

 

 

 

През цялата година 

Пожарното досие 

да бъде актуално. 
През цялата година 

пожарогасителите  
да бъдат изправни. 
 

 

 

 

През цялата година 

вътрешните пожарните  
кранове да бъдат  
изправни 
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обектите. вътрешните 
пожарните 

кранове в 
съответствие с 
чл.22, ал. 2 от 
Наредбата. 

 

В момента същите са 
изправни. 
 

40. Подбор, 
структура и 
организиране на 
дейността на 
Доброволно 
формирование 
на община 
Смолян 

СМ-198-01  

Стратегическата 
цел произтича от 
Стратегия за 
развитие на 
доброволните 
формирования за 
защита при 
бедствия, по- 

жари и 
извънредни 
ситуации в 
Република 
България. 

1. План за 
изпълнение на 
стратегията  
за 2013 – 2020 г. 
 

2. Наредба приета 
с  
ПМС № 123 от 

25.06.2012 г. 
3. Наредба приета 
с 

ПМС № 143 от 

20.06.2008 г. 
4. Наредба №  Із-

1669/17.08.2012 г. 
 

1. Подбор на 
кандидати за 
доброволци. 
 

2. Провеждане 
на обучение. 
 

3. Провеждане 
на занятия и 
тренировки. 
 

  Целого- 

   дишно  
 

 

  Целого- 

   дишно  
 

  Целого- 

   дишно 

  

  

Попълване състава 
на Доброволното 
формирование 
съгласно 
стандарта. 
Доброволците да 
са обучени. 
 

Доброволците да 
придобият умения. 
 

 

В момента състава на 
формированието е от 
19 броя доброволци. 
 

В момента са обучени 
19 бр. доброволци. 
 

Необходимо е 
постоянно да се 
провеждат 
тренировки. 
 

 

В края на годината  
състава на Доброволното 

формирование да бъде 

съгласно стандарта. 
В края на годината да 

бъдат обучени всички. 
 

До края на годината да 

бъдат проведени 2 броя  
тренировки. 

41.Реконструк-

ция, 
рехабилитация, 
подмяна и 
поддръжка на 
съоръженията за 
улично 
осветление. 
 

Подобряване на 
средата и 
благоустрояване 
на населените 
места. 
Осигуряване  
безопасността и 
сигурността на 
населението на 
територията на 

Общински  
план  
за развитие 

Проектиране, 
обновяване, 
изграждане, 
ремонт и  
поддръжка на  
съоръженията за 
улично  
осветление на 
територията на 
община Смолян. 

  Целого- 

   дишно 

 

Повишаване на 
енергийната 
ефективност на 
уличното 
осветление и 
намаляване на 

консумираната 
ел.енергия. 
Намаляване на 
преките разходи 

Ежемесечно 
проследяване/ отчет и 
сравняване с 
консумацията в 
предходни години на 
консумираната ел. 
енергия за УО и 
реагиране при 
настъпила аномалия. 
Ежедневен контрол и 

В края на годината да 
бъдат отразени 
постигнатите резултати. 
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община Смолян. Диагностика, 
реконструкция,р
ехабилитация и 
експлоатация на 
уличното 
осветление. 
Извършване на 
текущ ремонт. 
Ремонт на 
улични 
осветителни 
тела. Ремонт и 
подмяна на 
въздушни и 
кабелни мрежи. 
Ремонт и 
зареждане на 
ел.табла за 
улично 
осветление. 
Подмяна на 
осветителни тела 
и лампи за 
улично 
осветление. 
Ремонт в касети 
за улично 
осветление. 
Настройка на 
часовници. 
Откриване и 
отстраняване на 
повреди по 
кабелни и 
въздушни мрежи 
за улично 
осветление. 
Осигуряване на 
аварийни групи 
при бедствия и 
аварии. 

на  
Община Смолян 
за улично 
осветление, при 
осигурено високо 
качество на 
осветление, чрез 
повишаване на 
неговата 
енергийна 
стойност. 

грижа за 
ефективността на 
уличното осветяване. 
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Преработка на 
УОТ в град 
Смолян с цел 
подобряване на 
качеството и 
намаляване на 
разходите. 

 42.Подпомага и  
осигурява 
работата 

 на Общински 
съвет, 
неговите 
комисии и  
председателя 

Организационн
о и техническо 
обезпечаване на 
заседанията на 
Общински 
съвет, 
Постоянни и 
Временни 
комисии към 
ОбС 

 

 Правилник за 
организацията 

и дейността на 
общински 

 съвет, неговите 
комисии 

и 
взаимодействието 
му 

с общинска 
администрация 

 

Закон за 
местното 
самоуправление 
и местната 
администрация 

 

1.Осъществява
не на 
организационн
о-техническо, 
административ
но и 
информационн
о обслужване 
на ОбС, 
неговите 
комисии и 
Председателя. 
 

2. Съдействие 
за осигуряване 
на ефективно 
взаимодействи
е на ОбС и 
неговите 
комисии с 
Общинска 
администрация
, кметове на 
кметства и 
кметски 
наместници 

 

 

 

Постоянен 

Създадена добра 
организация за 
подготовка, 
провеждане на 
заседанията   и 
изпращане за 
контрол 
решенията на 
ОбС, съгласно 
Правилника 

 Изпълняване на 
задачите в срокове и 

оптимизиране на 
работата по 
подготовка на 
заседанията. 
 

Взаимодействие с 
други отдели, с цел 
служебен обмен на 
данни, необходими 
за работата 

 

Проведени заседания. 
 

43. Работи за 
постигането на 
обществен 

Осъществява 
организационно
то и 

Правилник за 
организацията 

и дейността на 

Осъществяване 
на 
организационн

 

Постоянен 

 

Систематизиран
а и актуална 
информация за 

 Обновяване визия 
на сайта и 
обогатяване като 

 Брой нови менюта и 
подменюта в сайта. 
Публикувани Решения, 
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престиж, 
публичност и 
откритост в 
работата на 
Общинския 
съвет и 
Общинска 
администрация, 
създава условия 
за обратна 
връзка от 
работата им; 
 

техническото 
обслужване на 
Общинския 
съвет, неговите 
постоянни и 
временни 
комисии; 

общински 

съвет, неговите 
комисии 

и 
взаимодействието 

му 

с общинска 
администрация 

 

Закон за 
местното 

самоуправление 
и местната 

администрация 

 

о-техническо, 
административ
но и 
информационн
о обслужване 
на ОбС, 
неговите 
комисии и 
Председателя 

  дейността на 
общински съвет 
и по-добра 
информираност 
на гражданите. 

 

съдържание на 
информацията. 

Правилници и Наредби 

 

44. Следи за 
своевременното 
изпълнение на 
решенията на 
Общинския 
съвет и 
информира 
Кмета и 
Секретаря на 
общината 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

45. Намаляване 
размера на 
просрочените 
задължения 

Изпълнение на 
бюджета на 
Община Смолян 

Закон за 
публичните 
финанси, 
 

Бюджет на 
Община Смолян 
за 2022 г. 

Разплащане на 
просрочени 
задължения от 
предходни 
години и 
извършване на 
плащанията в 
срок 

 Целого-       

дишно 

Намаляване на 
просрочените 
задължения, 
 

Изпълнение на 
бюджета на 
Община Смолян 

Размер на 
просрочените 
задължения: 
61 010 лв. 

     Намаление 

46. Развитие на 
общинската 
пътна мрежа и 

1. Изграждане, 
разширяване и 
модернизация 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 

1. Ремонт на 
улици и 
пътища на 

януари - 
декември 

2022г. 

Добра 
транспортна 
достъпност 

            1 000 000 
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доизграждане 
и 
реконструкция 
на 
републиканска
та пътна мрежа 

на 
транспортната 
инфраструктура 
– пътища, 
публичен 
транспорт, 
улична мрежа; 
2. Развитие на 
републиканскат
а пътна мрежа, 
свързваща 
общината с 
вътрешността 
на страната и 
Република 
Гърция 

за периода 2014-

2020 / Приоритет 
2: Подобряване 
на 
транспортната 
достъпност, 
инфраструктурат
а и опазване на 
околната среда 

територията на 
гр. Смолян и 
кметства в 
общината 

47. 

Реконструкция 
и изграждане 
на улична 
мрежа и 
прилежащата 
техническа 
инфраструкту-

ра / 
Подобряване 
на средата и 
благоустрояван
е на населените 
места 

1. Изграждане, 
разширяване и 
модернизация 
на 
транспортната 
инфраструктура 
– пътища, 
публичен 
транспорт, 
улична мрежа; 
2. Подобряване 
и 

благоустрояване 
на жизнената 
среда;                    
3.Предотвратява
не на рискове и 
превенция на 
природните 
бедствия 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
за периода 2014-

2020 / Приоритет 
2: Подобряване 
на 
транспортната 
достъпност, 
инфраструкту-

рата и опазване 
на околната 
среда 

Реконструкция 
и изграждане 
на улична 
мрежа. 
Благоустрояван
е на населените 
места и 
подобряване на 
условията за 
обществен 
отдих 

януари - 
декември 

2022г. 

Подобряване и 
благоустрояване 

на жизнената 
среда;  

 

 

Предотвратяване 
на рискове и 
превенция на 
природните 

бедствия 

 

9 бр. на обща стойност 

3 827 739 лв.  

   1. ул. "Атанас    440 000 
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Стайков" гр. 
Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ремонт  на 
бул. България 
гр. Смолян 

            194 656 

3.Рехабилитаци
я на улична 
мрежа с. 
Смилян 

1 770 000 

Възстановяван
е на подпорна 
стена по 
десния бряг на 
р.Черна при 
кръстовището 
на ул. „Бяло 
море“ и ул.“д-р 
П.Берон“ 
гр.Смолян 

 

  304 096 

5 Изграждане 
на подпорна 
стена на 
общински път 
SML 3242/III-

8683, Смилян-

Могилица/Чере
шовска река-

Киселчово, при 
км 3+800, 
община 
Смолян“ първи 
етап 

             374 232 

5 Изграждане 
на подпорна 
стена на 
общински път 
SML 3242/III-

            381 720 
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8683, Смилян-

Могилица/Чере
шовска река-

Киселчово, при 
км 3+800, 
община 
Смолян“ втори 
етап 

7. Разширение 
на гробищен 
парк в гр. 
Смолян и кв. 
Райково 

  308 035 

   
8. Гробищни 
паркове в 
кметства 

   5 000 

   

9. Укрепване и 
ремонт на 
сгради, 
застрашени от 
самосрутване 

   50 000 

48. 

Предотвратява
не на рискове и 
превенция на 
природните 
бедствия 

Предотвратяван
е на рискове и 
превенция на 
природните 
бедствия 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
за периода 2014-

2020 / Приоритет 
2: Подобряване 
на 
транспортната 
достъпност, 
инфраструктурат
а и опазване на 
околната среда 

Обекти, 
свързани с 
"бедствия, 
аварии и 
катастрофи" 

 

януари - 
декември 

2022г. 

 

Предотвратяване 
на рискове и 
превенция на 
природните 

бедствия 
 200 000 

49. 

Подобряване и 
благоустроява-

не на 

Подобряване на 
жизнената среда 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
за периода 2014-

1.ОСНОВЕН 
РЕМОНТ НА 
ПЛАНЕТАРИ
УМ В УПИ IV 

 

януари - 
декември 

2022г. 

 

Подобряване на 
жизнената среда 
3 бр  на стойност 

 1 682 327 
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жизнената 
среда 

2020 / Приоритет 
2: Подобряване 
на 
транспортната 
достъпност, 
инфраструктурат
а и опазване на 
околната среда 

– 616 – ЗА 
ПЛАНЕТАРИ
УМ, КВ. 1, ГР. 
СМОЛЯН 

2 067 327 лв 

   2.Ремонт  на 
покрива на 
сграда на 
Родопски 
драматичен 
театър 

  

 235 000 

3.Ремонт на 
сгради 
общинска 
собственост 

.  

 

 

 

 

 

 

 

150 000 

 

 
 

50.  

Доизграждане 
и 
рехабилитация 
на 
водопроводнат
а мрежа, 
подобряване на 
водоснабдява-

нето и 
гарантиране 
качеството на 
водата / 
Изграждане и 
обновяване на  
канализацията 

 

Подобряване на 
екологичната 
инфраструктура 
вобщината 

 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
за периода 2014-

2020 / Приоритет 
2: Подобряване 
на 
транспортната 
достъпност, 
инфраструктурат
а и опазване на 
околната среда 

 

1.Изпълнение н 
а инженеринг  
на 
реконструкция 
на 
водоснабдител
на мрежа 
с.Виево  
 

 

 

 

 

 

. 

 

януари - 
декември 

2022г. 

 

 

Ефективно 
управление на 

водите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2 000 000 
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и 
пречиствателн
ите 
съоръжения.  

 

 

 

51. Развитие на 
спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобрени 
условия за 
развитие на 
културата, 
спорта и 
младежките 
дейности 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
за периода 2014-

2020 / Приоритет 
4: Повишаване 
стандарта на 
живот и 
подобряване 
условията за 
личностно 
развитие 

1.Проектиране 
и изграждане 
на спортно 
съоръжение за 
велосипеди 

  

януари - 
декември 

2022г. 

Подобрена 
спортна 

инфраструктура 

  

 

27 000: 

  

 

52. Намаляване 
на бедността, 
насърчаване на 
социалното 
включване и 
повишаване на 
социалната 
съпричастност 
към хората в 
неравностойно 
положение 

Насърчаване на 
социалното 
включване; 
Повишаване на 
социалната 
съпричастност 
към хората в 
неравностойно 
положение 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
за периода 2014-

2020 / Приоритет 
4: Повишаване 
стандарта на 
живот и 
подобряване 
условията за 
личностно 
развитие 

ИЗГРАЖДАНЕ 
НА 
СОЦИАЛНИ 
ЖИЛИЩА В 
УПИ ХХХ – 

540 – ЗА 
СОЦИАЛНИ 
ЖИЛИЩА, 
КВ. 221 ПО 
ПЛАНА НА 
ГР. СМОЛЯН 

януари - 
декември 

2022г. 

Намаляване на 
бедността; 

Насърчаване на 
социалното 
включване; 

Повишаване на 
социалната 

съпричастност 
към хората в 

неравностойно 
положение 

 

 

 

184 226 

1 700 984  

53.Изработване  

на  ОУП на       
Община 

Смолян, 
обвързана с 
перспективата 
за развитие на 
общината. 

Развитието на 
гр.Смолян 

Задължение  на 
общината 
произтичащо от 
Закона по 
устройство на 
територията. 

Ще покаже 
перспективата 
и развитието на 
Община 
Смолян. 

31.12. 

2022 г. 

Изработване на 
цялостен план на 
територията на 
Община Смолян. 

Изготвяне на 
окончателен проект 
на ОУП на Община 
Смолян и 
одобряване от 
компетентния 
орган, което е етап 
от цялостния план. 

Етапите на изпълнение 
съгласно сключения 
договор за изпълнение с 

предмет: 
„ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ПРОЕКТ ЗА ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
НА ОБЩИНА 
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Организиране и 
провеждане на 
процедури по ЗУТ. 

 

 

СМОЛЯН” 

54.Обучение на 
кадри за работа 
с ГИС. 

Непрекъснато 
усъвършенстван
е на процесите 
за предоставяне 
на публични 
услуги, 
разширяване 
обхвата и 
повишаване 
качеството им в 
съответствие с 
нарастващи-те 
изисквания на 
заинтересуванит
е страни. 
 

Включване в  
новият 
Общински план 
за развитие   

Да се 
организира и  
управлява 
процеса ГИС 

31.12. 

2022 г. 

Изработване на 
информационно-

справочно  web -
базирано ГИС 
приложение за 
туристическите 
и бизнес 
обектите на 
територията на 
Община Смолян. 

Поддържане на  
актуални 

кадастрални и 

регулационни  
изменения. 

 

55.Разширяван
е на мрежата 
от ски-писти и 
лифтови 
съоръжения в 
к.к. Пампорово 
и свързване на 
Пампорово и 
Мечи чал с 

лифтова връзка 

Развитието на 
Община Смолян 

Изготвено е  
техническо 
задание за 
изработване на 
проект за 
изменение на 
ОУП на 
курортен 
комплекс 
„Пампорово“ 

 

Направено 
предпроектно 

Ще повиши 
инвестиционни
те  интереси  в 
Община 
Смолян. 

Ще увеличи 

перспективите 
за развитието 
на Община 
Смолян. 

31.12. 

2022 год. 
Изработване на 
цялостен план на 
територията на 

к.к. 
„Пампорово“ и  
к.к. „Мечи Чал“ 

Изготвено е 
предложение за 
изменение на ОУП 
на курортен 
комплекс 
„Пампорово“ в  
Частта на община 

Смолян. 
 

 

Решение на ОбС за 
даване на съгласие за 
изменение на проект на 
ОУП на к.к.Пампорово 
на територията на 
Община Смолян 
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проучване на 
състоянието на 
съществуващите 
писти и 
проучване какви 
нови писти 
могат да се 
направят за 
разширение на 
ски зоната 

 

56.Контрол 
върху 
стопанис-

ването на 
общинската 
собственост от 
наематели и 
ползватели. 

Ефективно 
управление на 
общинската 
собственост. 

1. Наредба за 
реда и условията 
за поставяне и 
премахване на 
преместваеми 
съоръжения на 
територията на 
Община Смолян; 

2. Наредба за 
реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество; 
3. Наредба за 
условията и реда 
за установяване 
на жилищни 
нужди, 
настаняване под 
наем и продажба 
на жилища – 

общинска 
собственост;  
 

1. Извършване 
на регулярни 
проверки от 
Комисии в 

общински 
нежилищни 
имоти за 
правилното им 
стопанисване; 
2. Контрол по 
опазване на 
общинската 
собственост и 
заплащане на 
наемната цена.  

31.12. 

2022 г. 
1. Повишаване 
на приходите от 
наеми; 

 
2. Прекратяване 
на договори за 
наета общинска 
собственост, 
използвана не по 
предназначение; 

 
3. Прекратяване 
на договори под 
наем на имоти – 

общинска 
собственост, 
поради 
нередовно 
плащане  
на наем.    

Стриктно 
проследяване на 
срокове за плащане; 

 

 

Ефективно 
използване на 
наетата общинска 
собственост; 

 

 

 

Своевременни 
мерки за пълна 
събираемост на 
наемните цени; 

Брой подписани 
договори и писма. 
 

 

 

 

Заповеди за 
прекратяване   
 

 

 

 

Кореспонденция 
Заповеди за 
прекратяване и съдебни 
производства при не 
плащане на наемна цена 
от страна на наематели 
или ползватели на 
общинска собственост. 
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57. Ефективно 
и ефикасно 
управление на 
общинската 
собственост. 

Управление-то 
и разпорежда-

нето с общинска 
собственост – 

законосъобразн
о и целесъобра-

зно, в интерес 
на населението 
на общината с 
грижата на 
добър стопанин 

1. Годишна 
програма за 
управление и 
разпореждане с 
общинско 
имущество 

1. Преглед на 
документация 
и материална 
база; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Създаване на 
електронни 
досиета на 
всички имоти – 

общинска 
собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12. 

2022 г. 
Оптимизиране 
на процеса по 
идентификация 
и актуване на 
общинската 
собственост. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улесняване 
достъпа до 
данни за 
имотите – 

общинска 
собственост. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава 
процеса по 
издирване, 
доказване и 
придобиване на 
общинската 
собственост. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационното 
осигуряване на 
процеса на 
управление на 
общинската 
собственост има 
два основни 
компонента : 

класификация на 
имотите – 

общинска 
собственост и 
определяне на 
необходимите 
данни за 
осигуряване на 
ефективното им 
управление. 
 

Създаване на постоянен 
инструмент за 
наблюдение на 
състоянието на 
собствеността за 
нуждите на ефективното 
управление, 
включително за 
наблюдение и оценка 
изпълнението на 
годишния план за 
изпълнение на 
Стратегията 

 

 

 

 

 

 
Събиране и поддръжка 
на информация, 
осигуряваща 
възможности за 
измерване и следене на 
необходимите 
показатели за 
състоянието и 
използването на 
собствеността.  
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3.Проучване, 
комплектоване 
и съставяне на 
актове – 

общинска 

собственост. 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

Модернизиран
е и 
рехабилитация 
на имотите – 

общинска 
собственост. 
 

5. 

Оптимизация 
при 
управлението и 
стопанисването 
на имотите 
като се 
изучава, 
усвоява и се 
прилагат добри 
практики. 
Изготвяне на 
електронен 
главен 

 

 
Актуализиране 
на 
информацията за 
имотите 
общинска 
собственост. 
 

 

 

 

 

 

 
Реализиране на 
мерки на 
основание на 
анализа за 
подобряване 
състоянието на 
общинската 
собственост. 

 
Повишаване 
доходността от 
разпореждането 
с общинско 
имущество. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разглеждане на 
общинската 
собственост като 
основен актив и 
инструмент за 
изпълнение на 
основните функции 
на местната власт и 
предоставяне на 
качествени 
публични услуги 

 

 
Лошо състояние на 
част от сградите. 
 

 

 

 

 

 

 
Подобрена 
плановост в 
управлението на 
общинската 
собственост.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обвързването на обема, 
състоянието и 
възможностите на 
наличната общинска 
собственост с 
настоящите и бъдещи 
нужди на общината за 
устойчиво развитие и 
предоставяне на 
публични услуги. 
 

 

 
Полагане на грижи за 
подобряване 
състоянието на 
общинската 
собственост.  
 

 

 

 
 

1. Усъвършенстване на 
принципа на 
прозрачност и отчетност 
при управлението на 
общинската 
собственост. 
2. Постоянно 
актуализиране на 
регистрите на общинска 
собственост.   
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регистър на 
общинската 
собственост и 
публикуването 
му в сайта на 
общината. 
 

 

 

 
6. 

Предоставяне 
на 
необходимата 
общинска 
собственост за 
функциониране
то на общинска 
администрация 
и звена на 
бюджетна 
издръжка. 
 

 

 

 

 
7. Дейности, 
свързани с 
устойчивото 
развитие на 
общината, 
стопанисване и 
управление на 
общинските 
имоти в 
определяне на 
тенденциите в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Поддържане 
на наличната 
база за 
задоволяване 
нуждите на 
общинска 
администрация и 
звената на 
бюджетна 
издръжка от 
общинска 
собственост. 
2. Предоставяне 
на качествени 
обществени 
услуги. 

 
Ефективно 
управление и 

повишаване 
приходите от 
управлението на 
общинската 
собственост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставени 
общински 
помещения за 
безвъзмездно 
управление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приходи от 
продажба и наеми 
на общински имоти 
през 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подобряване дейността 
по предоставянето и 
управлението на 
помещения общинска 
собственост за нуждите 
на общинска 
администрация и 
звената на бюджетна 
издръжка. 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Изучаване, усвояване 
и прилагане на добри 
практики при 
управление на 
общинската 
собственост. 
2. Реализиране на 
приходи от общинска 
собственост.  
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развитието на 
пазара на 
недвижими 
имоти. 

58. 

Подобряване 
на 
транспортното 
обслужване на 
населението в 

общината. 
 

Улесняване на 
достъпа на 
населението от 
селските райони 
до градските 
функции. 

 Подготовка по 
актуализация 
на транспортна 
схема. 

31.12. 

2022г. 
Подобряване  
обслужването на 
населението в 
общината и 
оптимизация на 
градския 
транспорт.  

Изготвяне на 

документация за 
актуализиране на 
транспортната 
схема и одобряване 
от ОбС. 

Прилагане на 
актуализираната 
транспортна схема.  

59.Категориза-

ция на Места 
за настаняване 
и Заведения за 
хранене и 
развлечение.  
Регистрация на 
Апартаменти 
за гости и стаи 
за гости.  

 Актуализация на 
Туристически 
регистър 

Разглеждане на 
документи, 
откриване на 
процедури  по 
категоризация  
и издаване на 
временно 
удостоверение. 
Регистрация на 
МН. 
Извършване на 
проверки за 
съответствие 
на обекта с 
изискванията 
за заявената 
категория. 
Издаване на 
удостоверения 
за 
категоризация 
и регистрация  
на 
туристически 
обекти – МН и 

31.12. 

2022 г. . 
 Разглеждане на 

заявления и жалби. 
Непрекъснат процес по 
категоризации и 
контрол 
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ЗХР.   

   

60 . 

Намаляване 
на бедността, 
насърчаване 
на 
социалното 
включване и 
повишаване 
на социалната 
съпричастнос
т към хората в 
неравностойн
о положение 

Равен достъп 
до 
специализиран
а дългосрочна 
грижа и 
социално 
включване 

 

Интегрирана 
териториална 
стратегия за 
развитие на 
Южен 
централен 
регион за 
планиране от 
ниво 2 за 
периода 2021-

2027 г. (проект) 

1. Изпълнение 
на  проект 
„Изграждане 
на нови 
социални 
жилища в гр. 
Смолян,” 
Приоритетна 
ос 1, ОПРР 
2014-2020 

Декември    
2022 г. 

Успешно 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта 

Временно спрени 
дейностите по 
проекта.  

Успешно изпълнен 

проект, с изградени, 
обзаведени и пуснати 
в експлоатация 
жилища – 35 бр.  

   3.ОП РЧР 
Предоставяне 
на услуги за 
ранно детско 
развитие в 
община 
Смолян” 

31.12.2022г. Успешно 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта 

В процес на 
изпълнение. 

Проектът е 
удължен до м. 12. 
2022 г.  

Предоставяне на 
услугата без 
прекъсване през 
цялата година,  

   4.ОП за храни 
и/или основно 
материално 
подпомагане 
"Осигуряване 
на топъл 
обяд" 

До м. 
06.2022 г. . 

Успешно 
изпълнение  и 
отчитане на 
дейностите по 
проекта 

В процес на 
изпълнение 

Успешно изпълнени 
дейности и 
верифицирани 
разходи по проекта. 
160 човека получават 
услугата ежедневно в 
работните дни.  
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   5.ОП РЧР 
"Предоставян
е услугата 
Дневен 
център за 
подкрепа на 
лица с 
различни 
форми на 
деменция и 
техните 
семейства в 
гр. Смолян 

м.11.2022 г.  Проектът е в 
процес на 
изпълнение  
 

Услугата се 
предоставя на 10  
човека.  
 

Услугата се предоставя 
на 40 човека.  
 

  6.ОП РЧР 
"Социално-

икономическа 
интеграция на 
уязвими 
групи. 
Интегрирани 
мерки за 
подобряване 
достъпа до 
образование - 
Компонент 2 

Юни 2023 Проектът е в 
процес на 
изпълнение 

 

В процес на 
изпълнение. 
Сключен договор 
на 10.01.2022 г.  
 

Изпълнение на 
дейностите спрямо план 
графика на проекта и 
индикаторите заложени 
в проекта.  
 

7.ОП РЧР 
Патронажна 
грижа + 

17.07. 2022 

г.  
Подготвено  и 
подадено 
проектно 
предложение 

През услугата 
патронажна грижа 
към момента са 
преминали 188 
човека; 
574 човека са  се 

Изпълнен проект и 
постигнати 
индикаторите по 
проекта.  
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възползвали от 
Направление 2 
Превенция на 
Ковид в социалните 
услуги ДДД-

патронажна грижа 
+ 

7.ОП РЧР 
Патронажна 
грижа + 

Май 2021г. Подготвено  и 
подадено 
проектно 
предложение 

Предстои 
стартиране на 
подготовката.  
 

Одобрено проектно 
предложение. 
 

61. Изготвяне 
на План за 
интегрирано 
развитие на 
община 
(ПИРО) 
Смолян за 
периода 2021-

2027 година 
съгласно 
Методически 
указания за 
разработване 
и прилагане 
на Планове за 
интегрирано 
развитие на 
община 
(ПИРО) за 
периода 2021-

2027 г. 

По-

балансирано 
териториално 
развитие и 

намаляване на 
неравенствата 
в ЮЦР 

Интегрирана 
териториална 
стратегия за 
развитие на 
Южен 
централен 
регион за 
планиране от 
ниво 2 за 
периода 2021-

2027 г. (проект) 
Закон за 
регионалното 
развитие  

Разработване 
на плана, 
провеждане 
на 
обществено 
осъждане и 
приемането 
му от 
общински 
съвет.  

31.03.2022г. Изготвен 

ПИРО на 
община 
Смолян 

 В процес на 
разработване – 

преглед на анализ 
и приложения  

Приет от Общински 
съвет ПИРО за 
периода 2021-2027 г.  

62 Усвояване 
на средства от 
структурни, 

Стратегически 
приоритет 1: 
Засилване на 

Интегрирана 
териториална 
стратегия за 

1.Изпълнение 
на проект 
„Осигуряване 

12.2022 г. Успешно 
изпълнение  на 
дейностите по 

Дейности в 
процес на 
изпълнение. 

Успешно изпълнение  
на дейностите по 
проекта 
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кохезионни 
фондове и 
други 
програми. 

конкурентните 
позиции на 
ЮЦР 

регион чрез 
инвестиции 
във факторите 
на растеж 

Стратегически 
приоритет 2: 
Подобряване 
на социалната 
и 
екологичната 
среда 

на ЮЦР 

Стратегически 
приоритет 3: 
По-

балансирано 
териториално 
развитие и 

намаляване на 
неравенствата 
в ЮЦР 

развитие на 
Южен 
централен 
регион за 
планиране от 
ниво 2 за 
периода 2021-

2027 г. (проект) 

функционира
нето на ОИЦ 
Смолян за 
2019-2021  ” 
Оперативна 
програма 
„Добро 
управление” 

проекта 

   3.Обновяване 
и енергийна 
ефективност 
на културна 
инфраструкту
ра - сграда на 
Планетариум 
Смолян 

12.2022 г. Успешно 
изпълнение  на 
дейностите по 
проекта 

Дейности в 
процес на 
изпълнение. 

Успешно изпълнение  
на дейностите по 
проекта 

   4.Проект по 
Хоризонт 

12.2022 г. Успешно 
изпълнение  на 

Дейности в 
процес на 

Успешно изпълнение  
на дейностите по 
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2020“ и 
„Cityxchange“ 

дейностите по 
проекта 

изпълнение. проекта 

   Разработване 
и приемане на  
дългосрочна 
визия за 
устойчиво 
развитие на 
град Смолян 
до 2050 
година 

03.2022 г. Разработена и 
приета 
дългосрочна 
визия за 
устойчиво 
развитие на 
град Смолян 

Дейността е в 
процес на 
изпълнение. 

Разработена и приета 
дългосрочна визия за 
устойчиво развитие на 
град Смолян 

   5.ОП РР 
„Бюджетна 
линия за 
Община 
Смолян 

12.2022 г. Успешно 
изпълнение  на 
дейностите по 
проекта 

Дейности в 
процес на 
изпълнение. 

Успешно изпълнение  
на дейностите по 
проекта 

   6. Проект по 
Финансовия 
механизъм на 
ЕИП и 
Норвежкия 
финансов 
механизъм 
2014-2021 г.; 
„Рехабилитац
ия и 
модернизация 
на 
общинската 
инфраструкту
ра - системи 
за външно 
изкуствено 
осветление на 

12.2022 г. Успешно 
изпълнение  на 
дейностите по 
проекта 

Дейности в 
процес на 
изпълнение. 

Успешно изпълнение  
на дейностите по 
проекта. Подменени 
тела на външното 
изкуствено 
осветление съгласно 
индикатори по 
проекта.  
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общините“  
   7. Проектно 

предложение 
"Въвеждане 
на общински 
схеми за 
разделно 
събиране и 
рециклиране 
на отпадъци 
на 
територията 
на Община 
Смолян и 
Община 
Баните" 

Опазване на 
околната 
среда и 
климатични 
промени, 
BGENVIRON

MENT-3.002 - 

Открита 
покана № 2 
„Кръгова 
икономика и 
ресурсна 
ефективност“ 

12.2022 г. Одобрено   
проектно 
предложение и 
подписан 
договор. 
Стартирали 
дейности по 
проекта.  

Проектът е в 
процес на 
изпълнение .  

Успешно изпълнение 
на проекта и 
постигнати 
индикатори заложени 
в проекта  
 

   8. Проектно 
предложение 
„Партньорст-

во за 
адаптация 

12.2022 г. Одобрено   
проектно 
предложение и 
подписан 
договор. 

Проектът е в 
процес на 
изпълнение 

 

Успешно изпълнени 
дейности и 
постигнати 
индикатори спрямо 
план-графика на 
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към 
климатичните 
промени“ 

Опазване на 
околната 
среда и 
климатични 
промени, 
BGENVIRON

MENT-4.003 - 

Открита 
покана № 3 
„Климат“ 

Стартирали 
дейности по 
проекта.  

проекта 

 

   9.Проектно 
предложение 
„Споделена 
визия за 
екологична 
мрежа Натура 
2000 в регион 
Смолян“ 

Околна среда, 
BG16M1OP00

2-3.031 - 

Споделена 
визия за 
екологичната 
мрежа Натура 
2000 в 
България -2 

04.2022 г. Одобрено   
проектно 
предложение и 
подписан 
договор. 
Стартирали 
дейности по 
проекта.  

Изпълнени са 
основните 
дейности 
заложени в 
проекта. 
Предстоят 
заключителни 
дейности по 
информация и 
публичност.  
 

Отчетен проект.  
 

   10. Проект 
"АГОРА-

ДЕМОКРАТИ
ЧНИ 

10.2022 г. Изпълнени 
проектни 
дейности. 

В процес на 
изпълнение. 

Изпълнени дейности 
по проекта. 
Проведени срещи.  
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ЦЕННОСТИ 
И КУЛТУРА 
В ЕВРОПА" 
по програма 
„Европа за 
гражданите“ 

   11.Кандидат-

стване и по 
други 
програми, по 
които 
общината е 
допустим 
бенефициент  

12.2022 г. Подготвено  и 
подадено 
проектно 
предложение 

 

Подготвено 
проектно 
предложение 

 

 

Подготвено  и 
подадено проектно 
предложение 

 

63. 

Популяризиран
е на местните 
туристически 
продукти. 

Приоритет : 
Добро 
управление за 
балансирано 
развитие на 
туризма. 
Приоритет: 
Маркетинг и 
промоция на 
туристическия 
продукт 

Програма за 
Туризъм 2022г. 

Участие на 
Община 
Смолян в 
изложения, 
поддържане на 
туристически 
сайт, издаване 
на нови 
рекламни 
материали, 
активна 
рекламна 
компания чрез 
различни 
информационн
и канали, 
достигащи до 
по-широк кръг 

от хора и др. 

12.2022 г. 
 

Утвърждаване 
на общината 
като 
конкурентна 
туристическа 
дестинация за 
устойчив 
целогодишен 
туризъм. 
 

Планирани 
дейности за участие 
в изложения и 
борси. Създаден е 
туристичски портал 
www.visitsmolyan.b

g  

 

Изпълнени дейности по 
маркетинг и реклама на 
дестинацията  
 

64. 

Развитие на 
алтернативни 

Приоритет: 
Разработване на 
туристически 

Програма за 
Туризъм 2022 г. 

Създаване на 
нови и 
разработване 

12.2022 г. Подобрена 
туристическа 
инфраструктура. 

Действащи 
туристически 
обекти. 

Увеличен брой туристи. 
Подобрени условия за 
устойчив туризъм. 

http://www.visitsmolyan.bg/
http://www.visitsmolyan.bg/
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форми на 
туризъм: 
културен 
екологичен 
селски, ловен, 
риболовен, 
екстремен и 
конгресен 
туризъм. 
 

продукти, 
маршрути и 
нови 
туристически 
атракции. 
Приоритет: 
Развитие на 
алтернативни 
форми на 
туризъм: 
културно-

познавателен, 
екологичен, 
селски, 
приключенски, 
ловен, 
риболовен и 
конгресен 
туризъм. 

на 
съществуващи 
туристически 
атракции и 
услуги за 
устойчиво 
развитие на 
алтернативния 
туризъм в 
общината. 
 

Създадени нови 
туристически 
атракции. 
Разработени 
нови 
туристически 
услуги. 

Увеличени постъпления 
от туристически данък 
спрямо предходната 
година.  

 

65. Създаване 
на условия за 
достъпно, 
качествено, 
модерно и 
непрекъснато 
образование и 
възпитание на 
децата и 
учениците от 

Община 
Смолян  

 

Утвърждаване 
на Община 
Смолян  като 
значим  
образователен 
център в 
системата на 
предучилищно-

то и 
училищното 
образование 

 

Максимално 
ограничаване 
броя на децата и 
учениците, 

 

Закон за 
предучилищното 
и училищното 
образование 
/ЗПУО/ 
 

Закон за 
професионал-

ното 
образование и 
обучение 

 

Наредби за 
държавните 
образователни 
стандарти /ДОС/ 

 

Осигуряване и 
контрол на 
основните 
дейности в 
сферата на 
образованието, 
регламентира- 

ни като 
компетентност 
на органите за 
местно 
самоуправле-

ние по чл. 256 
от ЗПУО: 
 

-съгласуване на 

 

януари – 

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари 

 

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

 

Максимален 
обхват на 
подлежащите на 
задължително 
предучилищно и 
училищно 
образование 

  

Поради извънредна-

та епидемична 
обстановка от 

COVID-19 от м. 
март на 2020 година 
е възпретятст-вано 

цялостното 
изпълнение на  

Общинската 
стратегия за 
подкрепа за 
личностно развитие 
на децата и 
учениците през 
2020 година, 
както и на част от 

 

Пълноценно изпълнение 
на отговорнос-тите на 
Община Смолян, 
регламенти-рани като 
нейна компетент-ност в 
чл. 256 от Закона за 
предучилищ-ното и 
училищното 
образование  
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отпаднали от 
образователна-

та система 

 

Обвързване на 
професионалнот
о образование с 
потребностите 
на местната и 
регионалната 
икономика 

 

от ЗПУО 

 

Общинска 
стратегия за 
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
децата и 
учениците в 
Община Смолян 
/2021-2023/  

 

Стратегия за 
устойчив, 
интелигентен и 
приобщаващ 
растеж „Европа 
2020” 

 

Стратегия за 
намаляване дела 
на  
преждевремен-

но напусналите 
образователна-та 
система /2013-

2020/ 

 

Стратегия на 
Община Смолян 
за интеграция на 
ромите 
/2012/2020/  

 

Общински план 

държавния 
план-прием в 
общинските 
училища и 
професионални
те гимназии за 
учебната 
2022/2023 

година 

 

-проучване на 
подлежащите 
на 
задължително 
предучилищно 
образование и 
училищно 
обучение в І 
клас през 
учебната 
2022/2023 

година 

 

-координация и 
контрол по 
осигуряване на 
ЗУД, 
познавателни 
книжки, 
учебници и 
учебни 
комплекти за 
детските 
градини и 
училищата за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март – 

септември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничаване на 
случаите на 
отпадане от 
образователната 
система 

 

Повишаване на 
успеваемостта 
на  
учащите  
 

Подобряване на 
учебната среда 

 

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

 

Запазване 
статута на 
защитените и 
средищните 
детски градини и 
училища  
 

Повишаване на 
ефективността в 
работата на 
педагогическите 

дейностите по 
Механизма на ПМС 
№100/№ 259 от 14 
октомври 2019 
година 
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за развитие 
2014/2020 

година и  
Програма за 
неговата  
реализация 

учебната 
2022/2023 

година 

 

-проследяване 
движението на 
деца и ученици 

-координация 
по 
финансиране-

то, здравното 
обслужване, 
храненето, 
отдиха и 
спорта, 
сигурността, 
транспорта на 
учащите и 
ремонта на 
материалната 
база на 
образователни-

те институции 

 

-изпълнение на  
на Общинската 
стратегия за 
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
децата и 
учениците през 
2022 година 

 

-изпълнение на 

 

 

 

 

януари-

декември 

 

 

януари-

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари-

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

кадри с деца от 
ромската 
общност и със 
СОП 

 

Изпълнение на 
утвърдения план 
–прием в 
училищата за 
учебната 
2021/2022 

година 
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дейности по 
Механизма на 
ПМС №100/№ 
259 ОТ 14 
октомври 2019 
година 

 

-използване на 
Информаци-

онната система 
за реализиране 
на Механизма 
„Посещаемо и 
безопасно 
училище“ 

 

-координация с 
професионал-

ните гимназии 
и местния 
бизнес по 
отношение на 
план-приема и 
реализацията 
на учениците 

 

-подпомагане 
на 
образователни-

те институции 
за работа в 
условията на 
пандемия от 
COVID-19 

 

януари-

декември 

 

 

 

 

 

 

януари-

декември 

 

 

 

 

 

 

 

януари-

декември 
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66. 

 Координация 
и контрол по 
прилагане на 
системата на 
делегираните 
бюджети в 
общинските 
детски градини 
и училища, в 
центровете за 
подкрепа за 
личностно 
развитие и на 
финансовата 
дисциплина в 
общинските 
образователни 
институции 

 

Спазване на 
финансова 
дисциплина при 
разходването на 
публични 
финансови 
средства в 
общинските 
детски градини 
и училища и в  
центровете за 
подкрепа за 
личностно 
развитие 

 

Закон за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България -2022 

година 

 

 

 

Закон за 
публичните 
финанси 

 

Закон за 
предучилищното 
и училищното 
образование 

  

Наредба за 
финансирането 
на институциите 
в системата на 
предучилищно-

то и училищното 
образование 

 

 

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

2021 година по 
детски 
градини, 
училища и 
ЦПЛР 

 

Упражняване 
на текущ 
контрол по 
прилагане на 
системата на 
делегираните 
бюджети и на 
финансовата 
дисциплина в 
образователни-

те институции 

 

януари-

декември 

 

 

Законосъобраз-

но прилагане на 
системата на 
делегираните 
бюджети в 
съответствие с 
изискванията 

 

Недопускане на 
финансови 
нарушения в 
общинските 
образователни 
институции 

  

Напълно  са 
осъществени  
необходимите 
действия за 
координация и 
контрол по 
прилагане 
системата на 
делегирани-те 
бюджети и спазване 
на финансовата 
дисциплина в 
общинските 
образователни 
институции  

 

Продължаване на 
системния контрол и 
координация по 
прилагане  на 
делегирани-те бюджети 
и спазване на 
финансовата 
дисциплина в 
общинските училища и 
ЦПЛР 

 

Оказване на 

методическа подкрепа, 
координация и контрол 
по първоначалното 
въвеждане на 
делегираните бюджети в 
детските градини 

 

 

 

 

 

67.Актуализи-

ране на 
информацион-

ните потоци за 
дейност 

„Образование“ 

 

Ефективна 
организация и 
законосъобраз-

но управление 
на дейностите в  
образованието  
 

 

Закон за 
предучилищното 
и училищното 
образование 

 

Закон за 
професионал-

 

Координация 
на процесите в 
образованието 
чрез  
Националната 
електронна 
информацион-

 

януари – 

декември 

 

Поддържане на 
масив от 
актуална 
информация и 
данни за 
образователни-

те институции и 

 

Информационните 

потоци за дейност 

„Образова-ние“ 
през 2020 година са 
актуализира-ни в 
НЕИСПУО в 
съответствие с 

 

Коректно актуализира-

не на базата данни в 
Списъците №1, №2 и 
№3 в НЕИСПУО за 
общинските училища, 
детските градини и 
ЦПЛР в Кампания 3 на 
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Подобряване  

обмена на 
информация 
между 
общинските и 
държавните 
образователни 
институции 

 

ното 
образование и 
обучение 

 

Наредби за 
прилагане на 
държавните 
образователни 
стандарти 

 

 

на система за 
предучилищно
то и 
училищното 
образование 
/НЕИСПУО/  
 

Обновяване на 
база данни за 
деца и 
ученици, групи 
и паралелки, 
педагогически 
и 
непедагогичес-

ки персонал, 
работни места, 
заплати, 
програми и др. 
в общинските 
образователни 
институции   

за участниците в 
образователния 
процес на 
територията на 
Община Смолян 

 

изискванията учебната 2021/2022 и 
Кампания 1 и 2 на 
учебната 2021/2022 
година 

 

68. Съдействие 
на 
образователни-

те институции 
в системата на 
предучилищно
-то и 
училищното 
образование за 
реализиране на 
проекти и 
програми   

 

Утвърждаване 
на общинските 
образователни 
институции 
като средища за 
идеи и 
новаторство  
 

 

Стратегия за 
устойчив, 
интелигентен и 
приобщаващ 
растеж „Европа 
2020” 

 

Стратегия за 
образователна 
интеграция на 
децата и 
учениците от 

 

Предоставяне 
на актуална 
информация за 
кандидатстване 
по проекти и 
програми 

 

Консултиране 
по проекти и 
програми 

 

Включване на 

 

януари – 

декември 

 

Надграждане на 
придобития опит 
за работа по 
проекти и 
програми 

 

Подобряване на 
учебната среда и 
образователния 
процес чрез 
реализиране на 
проекти и 

 

Извънредната 

епидемична 
обстановка 
възпрепятства 
пълноценната 

координация  по 
проекти и програми 
с общинските 

образователни 

 институции 

 

Максимално съдействие 
на образователните 
институции в проекти и 
програми чрез 
възможностите за 
работа в реална или 
електронна среда 



                                                                                                                      

 

56 

етническите 
малцинства 

 

Закон за 
предучилищно-

то и училищното 
образование 

 

 

Наредби за 
прилагане на 
държавните 
образователни 
стандарти 

образователни 
институции в 
общински 
проекти и 
програми 

 

Осигуряване на 
партньорство 
по проекти и 
програми 

 

 

програми в 
общинските 
образователни 
институции 

69. 

Повишаване  
обществената 
активност на  
учащите и 
родителската 
общност 

 

Активизиране 
на ученическото 
самоуправле-

ние в 
образователни-

те институции 

 

Разширяване 
обхвата на 
обществения 
принос за 
развитие на 
общинското 
предучилищно 
и училищно 
образование 

Стратегия за 
устойчив, 
интелигентен и 
приобщаващ 
растеж „Европа 
2020”  
 

Закон за 
предучилищното 
и училищното 
образование 

 

Наредби за 
прилагане на 
държавните 
образователни 
стандарти 

 

Правилник за 
създаването, 
устройството и 

Реализиране на 
общински 
инициативи с 
участието на 
деца, ученици 
и родители 

 

Подкрепа на 
училищни 
инициативи с 
участието на 
родителската 
общност 

 

Съдействие 
при 
разрешаване на 
конкретни 
проблеми с 
деца и ученици  
 

януари – 

декември 

Активизиране 
дейността на 
училищните 
ученически 
съвети 

 

Утвърждаване 
на  Общинския 
ученически 
съвет като 
координиращ 
орган за 
ученически и 
младежки 
инициативи 

 

Подобряване 
дейността на 
градинските и 
училищните 
настоятелства 

Ученическото 
самоуправление, 
както и дейността 
на настоятелствата 
и обществените 

 съвети в голяма 
степен е 
възпрепятствана 

 от COVID-19 

При възможност 

възстановяване на 
нормалния ритъм на 
работа на ученически-те 
съвети, настоятелства 

и обществени-те съвети 
или координация с тях в 
електронна среда 



                                                                                                                      

 

57 

дейността на 
обществените 
съвети към 
детските 
градини и 
училищата 

  

 

Стратегия за 
образователна 
интеграция на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства 

 

Нормативни 
актове на 
Община Смолян 

 

Оказване на 
организаци-

онно и 
методическо 
съдействие на 
Общинския 
ученически 
съвет 

 

 

Принос на 
обществените 
съвети за 
развитието на 
образовател- 

ните институции 
и за 
упражняване на 
граждански 
контрол на 
управлението им 

 

70. Създаване 
и 
разпространява
не на културни 
ценности и 
културен 
продукт за 
постигане на  
по-широка 
обществена 
популярност на 
Културния 
календар на 
Община 
Смолян за  
2022 г. 

1.Политика в 
областта на 
културата, 
насочена към 
всички 
общности, с цел 
интеграцията 
им и тяхното 
активно 
участие, 

съхраняване на 
традициите, 
разширяване на 
информираност
та, повишаване 
на 

Общински план 
за развитие на 
Община Смолян 
2014-2020 г. 
 

Програма за 
реализация на 
Общински план 
за развитие 
2014-2020 г. 
 

 

Осъществяване 
на дейностите 
по Културен 
календар на 
Община 
Смолян за 2022 

г.  
 

По-важни 
дейности: 
 

Честване на 
Националния 
празник и 
официални 
празници 
 

2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Реализиран 
Културен 
календар на 
Община Смолян 
за 2021 г. 
 

Реализирани 
проекти и 
програми за 
празници, 
събори, 
тържества, 
чествания 

 

Създаден нов 
културен 

Включени всички 
културни 
институти в 
различните 
инициативи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване 
качеството на 
предоставените 
услуги 
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патриотичните 
нагласи и 
широк достъп 
до културния 
продукт. 
 

 

 

 

2.Ефективна 
организация и 
управление на 
дейностите в 
областта на 
културата в 
Община Смолян 
 

3. Използване  
на културния 
потенциал и 
обвързване на 
културния 
продукт с 
туризма 

Традиционни 
народни 
празници:  
Йордановден, 
Бабинден, 
Прошка, 
Тодоровден, 
Гергьовден, 
Петровден, 
Илинден и 
традиционни 
събори по 
селата 

 

Традиционен 
празник на 
маскарадните 
игри в Широка 
лъка 
„Песпонедел-

ник” 
 

Майски 
културни 
тържества 

 

Чествания на 
празници на 
кметства и 
населени места 

 

Чествания на 
юбилейни и 
кръгли 
годишнини на 
културни 
институции и 
читалища 

 

 

 

Януари 

Февруари 

Март 

Май 

Юни 

Юли 

Август  
 

 

 Март 

 

 

 

 

 

 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукт  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включени всички 
читалищата в 
дейностите по 
реализиране на 
целите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвореност на 
ползвателите 
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Родопи филм 
фест - Смолян 
-2022, Родопи 
интернациона
лен 
документален 
филм -  фест  
Преглед на 
творчеството 
на млади 
филмови 
дейци 
 

Празници на 
Смолян – 18 

юни-

обединения 
град  и 21 

октомври-

честване на 110 

г. от 
Освобождениет
о на Родопите 
 

Национален 
тракийски 
събор за 
честване 119 г. 
от Илинденско-

Преображенско
то въстание 
 

Международно 
гайдарско 
надсвирване в 
село Гела  
 

 

 

 Юни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври 

 

 

 

 

 

 

Август 
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Международен 
театрален 
фестивал за 
детска и 
младежка 
публика 
„Забранено за 
възрастни” –  

ХI издание 

Коледни и 
новогодишни 
тържества 

Август 

 

 

 

Октомври 

 

 

 

 

 

Декември 

 

71. 
Реализиране на  
Годишната 
програма  за 
развитие на 
читалищната 
дейност в 
Община 

Смолян през  
2022 г. 

1.Укрепване 
ролята на 
народните 
читалища в 
община Смолян 
като културно-

образователни 

центрове с 
разширяващи се 
социални и 
информационни 
функции 

2. Повишаване 
ролята на 
читалищните 
библиотеки, 
като 
съвременни 
центрове за 
четене и 
информираност 

 

 Осъществяване 
на Годишната 
програма за 
развитие на 
читалищната 
дейност в 
Община 
Смолян за  
2022 г.  
 

Партньорство, 
подкрепа и 
консултиране 
на НЧ 
 

Предоставяне 
на информация 
за проекти, 
програми и 
възможности за 
изяви на НЧ 

 2022 г. Изпълнена 
Годишна 
програма за 
развитие на 
читалищната 

дейност в 
Община Смолян 
за 2022 г. 
 

 

Включване на 
читалищата за 
работа по 
Годишната 
програма за 
развитие на 
читалищната 
дейност 

Успешно реализирана 
Годишната програма 
за развитие на 
читалищната дейност 

 

 
Успешно защитени и 
реализирани читалищни 
проекти 

 

72. Развитие на 
културните 

Развитие на 
културните 

 Реализиране на 
проекти на 

2022 г. Реализирани 
проекти 

Подбор и 
включване на 

Успешно защитени и 
реализиране проекти 
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институции в 
общината и 
утвърждава-

нето и 
популяризира-

нето им извън 
нея 

институти в 
Смолян чрез 
реализиране на 
уникалния им и 
специфичен 
културен 
потенциал 

 

културните 
институции 

 

Подобряване 
на материално-

техническата 
база на 
културните 
институти 

 

Организиране 
на съвместни 
прояви от 
Културния 
календар на 
Община 
Смолян 
 

Подпомагане 
на конкретни 
дейности и 
събития от 
работата на 
културните 
институции и 
организации 

 

Подобрена 
материално-

техническа база 

 

Актуален 
информационен 
масив за 
културните 
институции и 
организации  
 

специалисти, 
съгласно 
спецификата на 
проектите 

73. 
Партньорство с 
държавни, 
регионални, 
общински и 
частни 
културни 
организации и 
културно-

образователни 

сдружения и 
неправителстве

1.Разширяване 
обхвата на 
обществения 

принос в 
културата 

 

2.Разгръщане и 
популяризиране 
на 
нематериалното 
и материалното 
недвижимо и 

 Съгласуване на 
общи 
инициативи и 
участие в 
съвместни 
прояви 
 

Съдействие 
при 
разрешаване на 
конкретни 
проблеми, 

2022 г. Подобряване на 
комуникацията и 
координиране 
съвместната 
работа между 
институтите и 
организациите, 
които имат 
отношение към 
проблемите на 
културата в 
общината 

Включване в 
работата на по-

широк кръг 
институти и 
организации 

Успешно извършени 
партньорства 
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ни организации 

по реализиране 
на общинската 
политика в 
сферата на 
културата 

движимо 
културно и 
историческо 
наследство, 
както и 
обвързването 
им с туризма и 
подобряване на 
културно-

туристическия 
продукт, 
съответстващ на 
спецификата на 
населените 
места в 
общината 

 

консултации и 
обсъждане 
 

Взаимен обмен 
на информация 

и координация 
на дейностите  
 

74. ЗАЕТОСТ 

Разширяване на 
възможностите 
за  трудова 
дейност на 
местно равнище 

 

Осигуряване на 
заетост на 

безработни лица 

Общински план за 
развитие на 

Община Смолян 
2014-2020 г. 

 

Участие в 
проекти и 

програми за 
заетост 

Постянен Повишаване 
качеството на 

живот 

 

Назначени и 
работещи  към м. 

януари 2022 г. 13 

лица по национални 
и европейски 

програми за заетост 

Назначени, работещи към 
м. декември 2022 г. 150 

лица по национални и 
европейски програми за 

заетост 

75.Осигуряване 
на подходящи 
форми за заетост 

 

 

Създаване на 
условия за 

въвеждане на 

подходящи и 
необходими 

форми на заетост 

Общински план за 
развитие на 

Община Смолян 
2014-2020 г. 

 

Програма за 
реализация на 

Общински план за 
развитие 2014-

2020 г. 
 

Реализиране на 
програми за 
заетост на 

национално и 
местно равнище 

чрез реализиране 
на програми и 

мерки за 
създаване на 

трайни 

работни места 

 

Постоянен Кандидатстване за 
места за заетост и 

реализиране на 
програмите за 

заетост 

Назначени и 
работещи  към м. 
януари 2022 г.  13 

лица по национални 
и европейски 

програми за заетост 

Назначени, работещи към 

м. декември 2022 г. 150 

лица по национални и 
европейски програми за 

заетост 

76. Реализиране 
на единна и 
устойчива 

Прозрачност на 
местните 
политики по 

Закон за младежта 

 

Осигуряване на 
представителств
о на младите 

Целого- 

дишно 

Повишаване на 
гражданската 
активност на 

Включени всички 
младежки 
организации в 

Повишаване качеството на 
предоставените услуги и 
популяризиране на 
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младежка 
политика, 
основана на 
съвместно 
сътрудничество 
с младите хора 
на общинско 
ниво 

отношение на 
младежките 
политики – 

организиране на 
дискусии, срещи, 
форуми по 
определени теми. 
Текущо 
проучване 
потребностите и 
проблемите. 

хора на 
общинско ниво 
във вземането, 
изпълнението и 
оценката на 
решения, 
касаещи тях, 
както и при 
изработването на 
стратегически 
документи за 
младежта; 
 

Мобилизиране 
на участието на 
младите хора в 
управлението на 
местно ниво и в 
гражданския 
контрол върху 
дейността на 
общинските 
органи, чрез 
кампании за 
връщане на 
доверието на 
младите хора в 
администрация-

та 

 

младите хора. различните 
инициативи 

дейностите 

 

77. 

Реализиране на 
проекти на 
младежки 
неправителстве
ни 
организации, 
финансирани 
от Младежки 
фонд на 

Реализиране на 
повече проекти 
насочени към 
развитието на 
младежта и 
насърчаване на 
тяхната 
активност в 
обществения 
живот. 

Наредба за 
предоставяне на 
финансови 
средства от 
бюджета на 
Община Смолян 
за финансиране/ 
съфинансиране 
на младежки 
инициативи и 

Одобряване на 
проектни 
предложения 
подадени от 
неправителстве
ни организации 
в сферата на 
младежките 
дейности. 

Целого- 

дишно 

Осъществени 
проекти. 

Успешно защитени 
и реализиране 
проекти 

Реализиране на повече 
проекти в сферата на 
младежките дейности 
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Община 
Смолян. 

проекти на 
организации с 
дейност в 
сферата на 
младежките 
дейности 

 

78. 

Стимулиране 
на кариерното 
развитие на 
младите хора 
съвместно с 
партньорствот
о на Агенцията 
по заетостта и 
Кариерно 
ориентиране и 
консултиране 
чрез ЦПЛР-

ОДК-Смолян. 
 

Улесняване на 
прехода от 
образование 
към заетост, 
чрез 
осигуряване на 
стажуване на 
млади хора в 
общинска 
администрация. 
 

Стратегия за 
младежта на 
Община Смолян 
2014-2020 г. 

Организиране 

на младежки 
трудови борси, 
съвместно с 
работодатели и 
други 
заинтересовани 
и компетентни 
страни, с 
възможности за 
реално 
договаряне.  
 

Целого-

дишно 

Успешна 
професионална и 
социална 
реализация на 
младите хора. 
 Назначени и 

работещи младежи 
по проекти и 

програми за заетост  
 

Професионална 
реализация  на повече 
младежи и организиране 
на трудови борси   

79. 

Подпомагане 
на младите 
хора с изявени 
дарби. 

Насърчаване на 
млади хора с 
изключителни 
постижения в 
областта на 
образованието, 
културата, 
спорта и др. 

Наредба за 
условията и реда 
за 
осъществяване 
на закрила на 
деца с изявени 
дарби 

 

Подпомагане 
развитието на 
талантите, 
творческите 
умения и изяви 
на младежите – 

отпускане на 
стипендии на 
ученици с 
изявени дарби 
и заели 
призови места 
на национални 
състезания и 
конкурси. 

Целого- 

дишно 

Подпомогнати 
млади хора с 
изявени дарби и 
таланти. 

Подпомогнати 
млади хора с 

изявени дарби и 
таланти 

Насърчаване на 
учениците с изявени 
дарби в участие на 

повече състезания и 
конкурси 
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80. 

Популяризиран
е на 
здравословния 
начин на живот 
сред младите 
хора. 
 

Иницииране на 
информационни 
кампании, 
относно начина 
на хранене, и 
двигателния 
режим на 
младите хора. 
 

Стратегия за 
младежта на 
Община Смолян 
2014-2020 г. 

Превенция на 
тютюнопушене
то, употребата 
на наркотици, 
полово 
предаваните 
болести; 
 

 

Насърчаване на 
физическата 
активност на 
младежите; 
Подкрепа на 
спортни 
инициативи на 
младежи. 

Целого- 

дишно 

Популяризира-

не на 
здравословния 
начин на живот 
сред младите 
хора. 
 

Иницииране на 
информационни 
кампании, относно 
начина на хранене, 
и двигателния 
режим на младите 
хора. 
 

Стратегия за младежта 
на Община Смолян 
2014-2020 г. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

81. 

Ограничаване 
на рисковете за 
здравето на 
подрастващите 

Осигуряване на 
здравословен 
живот 

Национална  
програма за 
развитие на 
България -2030г. 
 

Национална 
програма  за 
превенция на 
насилието и 
злоупотреба с 
деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стимулиране 
на училищни 
политики за 
разработване 
на проекти за 
промоциране 
на 
здравословен 
начин на живот 

. 

 

 

 

2.Провеждане 
на кампании  с 
участието на 
Превантивно- 

информационе
н център по 

Учебна 
година 
септември – 

юни 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Месец –
март- 

декември 

2022г. 
 

 

 

Увеличен брой 
на млади хора, 
които участват в 
алтернативни 
форми за 
формиране на 
нагласи  и 
отговорно 
поведение. 
 

Повишавате 
броя на 
участниците в 
организираните 

прояви  
 

Брой участия в 
мултидисциплинаре
н екип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой участия в 
спортни 
мероприятия 
финансирани от 
ПИЦ - Смолян 

Брой разработени 
училищни проекти и 
включени в тях учащи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Брой кампании и 
участници в тях. 
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наркомании. 
 

 

 

 

 

82. 

Подпомагане 
на семейства и 
двойки с 
репродуктивни 
проблеми със 
средства от 
Бюджета на 
Община  
Смолян. 

Кандидатстване
то за финансово 
подпомагане на 
изследвания и 
процедури, 
свързани с 
лечение на 
безплодието на 
двойки и 
семейства с 
репродуктивни 
проблеми, 
живущи на 
територията на 
Община 
Смолян, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Програма за  
управление на 
Община Смолян 

Осигуряване на 
повече и по-

пълна 
информация по 
проблема 
стерилитет и 
финансирането 
на лечението 

Месец –
април- 

декември 

2022г. 
 

Подпомогнана 
повече  семейни 
двойки от 
общината 

По-добра 
информираност   на 
семейства с 
репродуктивни  
проблеми 

Брой подпомогнати 
семейства за ин витро 

83.Падкрепа на 
севейства с 
едонкратен 
финансов 
стнимул за 
нороводени 
деца 

Кандидатстване
то за финансово 
подпомагане за 
новородено на   
семейства 
жители на  
Община 
Смолян, 

 

 

Програма за  
управление на 
Община Смолян 

Осигуряване на 
подкрепа на 
родители за 
новородено 
дете 

Постоянен Повишаване 
броя на 
семействата   

Брой семейства 
подпомогнати с 
финансов стимул за 
новородени деца 

Брой  подпомагани 
семейства 
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84.Подкрепата 
със средства от 
общинския 
бюджет на 
лекари-

специализанти  
и медицински 
специалисти по 
здравни грижи  

 

Създаване на 
благоприятни 
условия за 
пълноценно 
развитие на 
младите медици 

Програма за  
управление на 
Община Смолян 

Стимулиране 
на млади 
специалист в 
здравеопазва-

нето 

 

Месец –
април- 

декември 

2022 г. 
 

Подпомагане по 
повече 
специализанти 

Брой  лекари 
медицински 
специалисти  

Брой подпомагани 
специализанти в  
здравеопазване- 

то 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Услуга в домашна среда 

85.Предоставя-

не и 
ползването на   
механизъм 
„Лична 
помощ“ за 
лица и деца с 
увреждания 

 

 

 

  

 Оказване на 
подкрепа за 
социално 
включване на 
лица/деца с 
увреждания 

Държавно 
делегирана 
дейност по 
Закона за 
личната помощ 

 

Предоставяне 
на лична  
помощ и 
зачитане на 
личното 
пространство, 
самостоятелнос
т и 
независимост 
на хората с 
увреждане 

 През 

 цялата          
2022 г. 

Предоставяне на 
социална услуга 
на следните 
групи: 
1.Право на 
чужда помощ с 
определени 90 и 
над 90 на сто вид 
и степен на 
увреждане или 
степен на трайно 
намалена 
работоспособнос
т; 
2.Право на 
чужда помощ с 
определени 70 и 
90 на сто вид и 
степен на 
увреждане или 

Оказване на 
подкрепа за 
социално 
включване на 
лица/деца с 
увреждания по 
Закона за личната 
помощ 

 

 

Капацитет: Няма 
 

 

 Качествено 
предоставяне на 
услугата 
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степен на трайно 
намалена 
работоспособнос
т; 
3. Децата с право 
на чужда помощ 
с определени 50 
и над 50 на сто 
вид и степен на 
увреждане или 
степен на трайно 
намалена 
работоспособно-

ст; 

4. Децата без 
право на чужда 
помощ с 
определени 90 и 
над 90 на сто вид 
и степен на 
увреждане или 
степен на трайно 
намалена 
работоспособ-

ност 

86.Предоставя
не и ползване 
на социална 
услуга 
„Асистентска 
подкрепа“ 

 

 

 

 

 

Подкрепа в 
домашна среда 
със осигуряване 
на персонална 
грижа на лица в 
над 
трудоспособна 
възраст в 
невъзможност 
за 
самообслужва-

Държавно 
делегирана 
дейност по 
Закона за 
социалните 
услуги 

 

Подкрепа в 
домашна среда 
със 
осигуряване на 
персонална 
грижа на деца 
и лица с трайни 
увреждания и 
на лица над 
трудоспособна 
възраст в 

   През 

 цялата          
2022 г. 

Предоставяне на 
социална услуга 
на следните 
групи: 
1.Лица в над 
трудоспособна 
възраст в 
невъзможност за 
самообслужване, 
които нямат 
определена по 

Оказване на 
подкрепа за 
социално 
включване на 
лица/деца с 
увреждания по 
Закона за 
социалните услуги 

 

 

 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 
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не, които нямат 
определена по 
съответния ред 
степен на 
намалена 
работоспособно
ст в 
невъзможност 
от 
самообслужване
, както  деца с 
трайни 
увреждания и 
пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания с 
определена 
чужда помощ, 
които не 
ползват 
асистентска 
подкрепа, 
помощ за 
осигуряване на 
асистентска 
подкрепа или за 
които не се 
получава помощ 
за грижа в 
домашна среда 
по реда на друг 

закон 

 

невъзможност 
от 
самообслужван
е, насочена към 
задоволяване 
на ежедневните 
потребности, 
придвижване, 
преместване, 
комуникация, 
домакински 
дейности, 
организация на 
ежедневието 
им и участие в 
обществения 
живот  

съответния ред 
степен на 
намалена 
работоспособ-

ност; 
2.Деца с трайни 
увреждания и 
пълнолетни лица 
с трайни 
увреждания с 
определена 
чужда помощ, 
които не ползват 
асистентска 
подкрепа, помощ 
за осигуряване 
на асистентска 
подкрепа или за 
които не се 
получава помощ 
за грижа в 
домашна среда 
по реда на друг 
закон.  
 

Капацитет:  
 

Потребители – 129 

 

Асистенти - 43 

87. Развитие на 
услугата 
„Домашен 
социален 
патронаж“ 

Разширяване на 
териториалния 
обхват; 
Подобряване на 
качеството; 

Стратегия за 
развитие на 
социалните 
услуги 

Осигурени 
социалнии 
здравни услуги 
на възрастни и 
болни хора 

  През 

 цялата     
2022 г. 

Предоставяне и 
доставка на 
храна по 
домовете със 
специализиран 

Капацитет: 
50 потребители 

Бюджет на Община 
Смолян 



                                                                                                                      

 

70 

Увеличаване 
броя на 
потребителите. 

транспорт. 

Резидентни услуги  в специализирани институции 

88.Дом за 
пълнолетни 
лица с 
психични 
разстройства 

/за мъже/ с. 
Петково  
 

 

 

Предоставя 
социални 
услуги на лица 
навършили 18 
години с тежки 
психични 
разстройства-

мъже.  

Социалната 
услуга е  

предназначена  

само за мъже  

Подобряване 
предоставянето 
на качествени 
социални 
услуги на хора 
с психични 
разстройства 

  През 

 цялата        
2022 г. 

Предоставяне на 
социална услуга 
в 

специализирана 
институция  

Капацитет: 100 

места 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 

89.Дом за 
пълнолетни 
лица с 
психични 
разстройства 
/за жени/ с. 
Ровина 

 

 

 

Предоставя 
социални 
услуги на лица 
навършили 18 
години с тежки 
психични 
разстройства-

жени.  

Социалната 
услуга е  

предназначена  

само за жени 

Подобряване 
предоставянето 
на качествени 
социални 
услуги на хора 
с психични 
разстройства 

  През 

 цялата 

 2022 г. 

Предоставяне на 
социална услуга 
в 
специализирана 
институция 

Капацитет: 87 

места 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 

90.Дом  за 
стари хора с. 
Фатово 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставяне 
на социални 
услуги на стари 
хора, за които 
са се изчерпали 
възможностите 
за грижи и 
извършване на 
услуги в 
общността 

 

Социалната 
услуга е 
предназначена за 
стари хора над 
65 години 

Подобряване 
предоставянето 
на качествени 
социални 
услуги на   
възрастните 
хора 

  През  
 цялата 

 2022 г. 

Предоставяне на 
социална услуга 
в 
специализирана 
институция 

Капацитет: 90 

места 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 

91.Център за 
работа с деца 

Предоставяне 
на социална 

Предоставяне на 
постоянна грижа 

Подобряване 
предоставянето 

  През 

 цялата 

Предоставяне на 
социална услуга 

Капацитет: 20 

места 

Качествено 
предоставяне на 
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на улицата с. 
Широка лъка 

услуга за деца в 
риск  и 
осигуряване на 
комплекс от 
здравни, 
социални и 
образователни 
услуги, 
насочени към 
децата и 
техните 
семейства, 
 В центъра за 
работа с деца на 
улицата цели да 
изгради сигурна 
и стабилна 
семейна среда, 
укрепи 
взаимоотношен
ията между деца 
и родители им и 
да стимулира 
личностното, 
физическото и 
душевно 
развитие на 
децата, 
съобразно 
възрастта и  
интересите им .  
 

на деца от 7  до 
18 годишна 
възраст 

 

на качествени 
социални 
услуги  за деца 
в риск 

  2022 г. в комплекс от 
здравни, 
социални и 
образователни 
услуги, насочени 
към децата и 
техните 
семейства. 
  

услугата 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩОСТТА 

 

92.Комплекса 
за социални 
услуги за деца, 

 

Предостаняве 
на социални 
услуги, които 

 

Предоставяне на 
социални услуги 
в общността, 

 

Преодоляване 
на социалната 
изолация чрез 

 

    През  
   цялата 

    2022 г. 

 

Потребителите 
на социални 
услуги са лица с 

 

Капацитет:48 

места 

 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 
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младежи и 
пълнолетни 
лица с 
увреждания - 
гр. Смолян  
/КСУДМПЛУ/ 

създават 
условия за 
цялостно 
обслужване на 
деца, младежи и 
пълнолетни 
лица с 
увреждания 
през деня, 
свързани с 
предоставянето 
на храна, 
задоволяване на 
ежедневните, 
здравните, 
обучителни и 
рехабилитаци-

онните 
потребности, 
както и 
организация на 
свободното 
време и личните 
контакти. 
 

включващо 
Дневен център 
за деца и 
младежи с 
увреждания и 
Дневен център 
за пълнолетни 
лица с 
увреждания. 

различни 
мероприятия, 
целящи 
включване на 
хората с 
увреждания в 
обществения 
живот; 

различни 
увреждания 
предимно ДЦП, 
синдром на 
Даун, аутизъм, 
синдром на 
Корнелия де 
Ланге, синдром 
на Аспергер, 
тежка степен на 
умствена 
изостаналост, 
глухонемота, 
различни 
личностови 
разстройства, 
микроцефалия, 
хидроцефалия, 
други 
малформации 

 

 

Подобряване на  
условията 

Повишаване капацитета  
на  персонала 

93.Център за 
обществена 
подкрепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставяне 
на услуги в 
общността за 
деца и 
семейства в 
риск.  
Изпълняван от 
Международна 
социална  
служба- 

България 

 

Предоставяне на 
социална услуга, 
в която се 
извършват 
дейности, 
свързани с 
превенция на 
изоставянето, 
превенция на 
насилието и 
отпадане от 
училище, 

 

Предоставяне 
на социално и 
психологическ
о консултиране 
на деца и 
семейства в 
риск;,  
-Услуги 
насочени към 
деца и младежи 
до 18 г 
настанени в 

    

   През  
  цялата 

   2022 г. 

 

Предоставяне на 
социално и 
психологическо 
консултиране на 
деца и семейства 
в риск;,  
-Услуги 
насочени към 
деца и младежи 
до 18 г 
настанени в 
специализирани 

 

Капацитет:  40 
места 

 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 

Подобряване на  
условията 

Повишаване капацитета  
на  персонала 
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деинституцио-

нализация и 
реинтеграция на 
деца, обучение в 
умения за 
самостоятелен 
живот и 

социална 
интеграция на 
деца от   

резидентна 
грижа 

специализиран
и институции; 
-Деца и 
младежи до 18 
г..в риск от 
общността и 
техните 
семейства  
- Услуги по 
осиновяване, 
включващи 
обучение на 
кандидат-

осиновители и 
подкрепа на 
осиновителски 
семейства в 
периода преди 
и след 
осиновяване на 
дете, 
консултиране и 
подкрепа на 
деца с 
поведенчески 
проблеми, 
реализиране на 
различни 
социални 
програми за 
деца и 
семейства в 
риск Подкрепа 
за социална 
интеграция и 
професионална 
реализация на 
младежите, 

институции; 
-Деца и младежи 
до 18 г..в риск от 
общността и 
техните 
семейства  
- Услуги по 
осиновяване, 
включващи 
обучение на 
кандидат-

осиновители и 
подкрепа на 
осиновителски 
семейства в 
периода преди и 
след 
осиновяване на 
дете, 
консултиране и 
подкрепа на деца 
с поведенчески 
проблеми, 
реализиране на 
различни 
социални 
програми за деца 
и семейства в 
риск Подкрепа 
за социална 
интеграция и 
професионална 
реализация на 
младежите, 
напускащи 
домовете за 
деца, лишени от 
родителски 
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напускащи 
домовете за 
деца, лишени 
от родителски 
грижи” 

 

грижи” 

 

 

 

94.Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца без 
увреждане на 
възраст 
/ЦНСТ/ 
от 3 до 12 
години 

 

Предоставяне 
на социална 
услуга от 
резидентен тип, 
която 
предоставя 
жизнена среда 
за 
пълноценното 
израстване и 
развитие на 
деца, лишени от 
родителска 
грижа, 

 

Социално 
включване на 
деца и младежи 

 

Осигуряване на  
сигурна и 
безопасна 
среда за живот 
и задоволяване 
на базовите 
потребности на 
децата, 
консултиране и 
информиране, 
задоволяване 
на образовател-

ните 
потребности, 
включване на 
децата в 
дейности, 
формиращи 

умения за 
самостоятелен 
живот и 
подготовка за 
интеграцията 

им 

 

 

     През 

   цялата 

    2022 г. 

 

Осигуряване на 
условия и 
подкрепа на 
всяко дете за 
придобиване на 
знания и 
развиване на 
умения и 
готовност за 
самостоятелен и 
независим 
живот;задоволяв
ане на 
образователни 
потребности 

 

Капацитет:12 деца 

 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 

 

 

95.Център за 
настаняване от 
семеен  тип  на 
деца без 

 

Предоставяне 
на социална 
услуга от 
резидентен тип, 

 

Осигуряване на 
сигурна и 
безопасна среда 
за живот и 

 

Осигуряване на 
индивидуална 
подкрепа и 
придружаване 

  

     През   
   цялата     
    2022 г.                

 

Създаване на 
условия за 
свободно 
изразяване на 

 

Капаците:14 деца 

 

Качествено 
предоставяне на 
услугата 
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увреждания 
/ЦНСТ/ на 
възраст от 13 
до  18 години 

която 
предоставя 
жизнена среда 
за 
пълноценното 
израстване и 
развитие на 
деца, лишени от 
родителска 
грижа 

задоволяване на 
базовите 
потребности на 
децата 

за 
преодоляване 

на проблемите 
във 
всекидневния 
живот 

мнения и 
взимане на 
самостоятелно 
решение от 
децата и 
младежите, 

оформяне на 
личното 
пространство за 
живот; 
приготвяне на 
храната и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВП/ВП 


