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1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

1.1. Визия за развитие 

Отчитайки резултатите от социално икономическия и SWOT анализ, предложенията на 

заинтересованите страни и изискванията на системата от взаимосвързани стратегически 

документи за развитие Община Смолян следва да очертае своята визия за желано бъдещо 

развитие и състояние на Общината. При формулиране на визията са предвидени очакванията за 

динамично и устойчиво развитие, висок икономически растеж и заетост, подобрено качество на 

живот, съхраняване на природното и културно наследство. 

 

Община Смолян – привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм с 

проспериращо образование и конкурентноспособна икономика, съхранени 

природни и културно-исторически ценности, развита инфраструктура и 

комуникации. 
 

Политиката за бъдещото развитие на Община Смолян цели да подобри икономическото и 

социално състояние на Общината на основата на устойчиво и балансирано развитие 

посредством инвестиции в инфраструктурата и човешките ресурси на Общината. За 

реализиране на визията се разчита на повишаване конкурентноспособността на местната 

икономика и на местните ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти 

на ЕС, държавни и общински средства да се превърнат в конкурентни предимства. 

Инвестициите в човешкия капитал и социална инфраструктура ще допринесат за социалното 

сближаване и приобщаване. Териториално балансирания растеж ще се постигне чрез 

полицентрично развитие на Общината, укрепване на град Смолян като център и засилване 

функциите на вторични центрове, които да рефлектират върху останалите села в ареала, 

подобряване на свързаността и качеството на средата в населените места формиращи 

пространствената селищна структура на Община Смолян. При такова съчетание Община 

Смолян може да се превърне в привлекателно място за живот и бизнес, и да осигури висок 

жизнен стандарт на населението. 

 

 

 

1.2. Стратегическа рамка 
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Община Смолян – 

привлекателно място за 

живеене, бизнес и туризъм с 

проспериращо образование и 

конкурентноспособна 

икономика, съхранени 

природни и културно-

исторически ценности, 

развита инфраструктура и 

комуникации. 

СЦ 1:  

Постигане на 

устойчив 

икономически 

растеж 

 

СЦ 2: 

Подобряване на 

инфраструктурат

а за повишаване 
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развитие на 

икономическите 

отрасли 

СЦ 3: 

Сътрудничество 

за ефективно 

използване на 

ресурсите, висока 
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управление 
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СЦ 5: 

Повишаване на 

трудовата заетост 

и овладяване на 

миграцията на 

населението 

 

Приоритет 5: 
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подобряване 

условията за 

личностно 

развитие 

Приоритет 3: 

Сътрудничество 

между регионите 

и разширена 

мрежа от 

партньори 

Приоритет 2: 

Подобряване на 

транспортната 

достъпност, 

инфраструктурат

а и опазване на 

околната среда  

Приоритет 1:  
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предприятия, 

насърчаване на 

предприемаческата 
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туристически продукт 
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2. ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, МЕРКИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ 

ЗА РАЗВИТИЕ 

Всеки един от приоритетите, обхваща специфични цели, които от своя страна се разгръщат в 

мерки, дефинирани за изпълнение от конкретни дейности и проекти. Приоритетите за развитие 

са обвързани с повече от една стратегическа цел за постигане на интегрираност и синергия. 

Цели се пълно обхващане на възможностите и нуждите на територията чрез концентрация и по-

добра усвояемост на ресурсите.  

 

Приоритет 1: Стимулиране растежа на общинската икономика чрез подкрепа на 

съществуващите предприятия, насърчаване на предприемаческата активност в 

общината и създаване на качествен туристически продукт 

 

Цел 1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал  

 

Марка 1.1: Подкрепа за развитието на частния сектор и малките и средни предприятия в 

общината. Запазване и подобряване конкурентоспособността на съществуващите 

предприятия.   

 

Дейности:  

 Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на общината; 

 Разработване на общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на МСП; 

 Повишаване капацитета на МСП за разработване и управление на проекти 

самостоятелно или в партньорство, финансирани чрез финансовите инструменти 

JEREMIE, Националния иновационен фонд и програмите на ЕС; 

 Популяризиране и подкрепа за прилагане на инструментите за финансов инженеринг и 

ПЧП; 

 Промотиране на утвърдените предприятия в общината чрез създаване на годишен 

каталог и електронен справочник на интернет страницата на общината; 

 Организиране на срещи, форуми, конференции и др. за реклама на местния бизнес и 

обмяна на опит с фирми на национално и местно ниво;  

 Облекчаване на административните процедури при регистриране, строителство и 

стартиране на нов бизнес; 

 Разширяване и подобряване предлагането на онлайн услуги от администрациите за 

фирмите и гражданите;  

 Подкрепа за подобряване достъпа до нови пазари и интернационализация на МСП, 

включително инвестиции за повишаване на инвестиционната и маркетингова култура, 

създаване на партньорски мрежи и сдружения с чуждестранно участие; 
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 Подкрепа за инициативи и проекти, свързани с повишаване на производителността и 

ефективността на работа, включително – обучения за квалификация и преквалификация 

на работници, подобряване на производствения парк и сграден фонд и т.н.; 

 Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката; 

 Насърчаване на технологичното развитие и иновациите чрез създаване на условия и 

среда за развитие на университетската мрежа, научно-изследователски дейности и 

формиране на местно общество на знанието с потенциал за осъществяване на 

технологични изследвания и решения; 

 Подкрепа за дейности и проекти, насочени към въвеждане, използване и достъп до 

информационни и комуникационни технологии; 

 Строителство, възобновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на 

съществуващи/ изграждане на нови индустриални места; 

 Разширяване на възможностите за подобряване капацитета на местните МСП да 

участват в европейски и местни тръжни процедури. Развитие и подобряване на 

информационните системи и възможностите за консултации в тази област на областно и 

общинско ниво. 

 

Мярка 1.2: Подкрепа за създаването на бизнес мрежи от предприятия, извършващи дейност 

в сходни сфери като дърводобив и обработване, хранително-вкусова, млекопреработване, 

шивашката промишленост, строителството и др.  

 

Дейности:  

 Подкрепа за създаване на бизнес инкубатори, иновационни центрове, бизнес-

информационни центрове и др.; 

 Обмяна на добри практики и опит; 

 Сътрудничество между институциите на национално и местно ниво, местния бизнес и 

регионални и национални организации, свързани със сектора.   

Мярка 1.3: Насърчаване на предприемаческата активност  

 

Дейности:  

 Поддържане и развитие на благоприятна среда по отношение местните данъци, такси, 

административно обслужване и консултиране на МСП, особено онези, които стартират 

своята дейност. 

 Участие на фирмите в общината в процеса на подкрепа за създаване на пазарна 

информация и търговски контакти с местни и чуждестранни фирми, включително чрез 

разработване на промоционални инструменти, изложения, регионални и транс 

регионални тържища, информационни мрежи и системи на местно, регионално и 

трансгранично ниво и т.н. 
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 Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда. 

Действията в тази област на въздействие ще бъдат насочени към насърчаване  на 

предприемачеството, включително и социалното предприемачество за безработни лица, 

хора с увреждания и лица от групи в неравностойно положение. 

 Задържане на хора с висока квалификация и специфични професии в община Смолян. 

 Стимулиране на предприемачеството във всички сфери – социална политика, култура, 

религия, туризъм (поклонническия туризъм). 

 Насърчаване създаването на малки и средни предприятия и подпомагане на 

самонаемането чрез обучения, консултации, техническа и финансова подкрепа. 

 

Мярка 1.4: Привличане на инвестиции 

 

Дейности:  

 Разработване на инвестиционен профил на община Смолян. Профилът ще обобщи 

информацията за основните характеристики (вътрешен одит и анализ на 

възможностите), които ще дадат основата за реализиране на дейностите по привличане 

на инвеститори.  

 Разработване и реализиране на Стратегия и План за привличане на инвестиции в община 

Смолян. Стратегията представлява инструмента, който ще даде рамката за изпълнението 

на последователен и резултатно-ориентиран комплекс от дейности за привличането на 

инвеститори в общината.  

 Подкрепа за разработване на инвестиционни проекти за развитието на нов бизнес, 

включително чрез участие и осъществяване на схеми за публично-частно партньорство. 

(приоритетните сфери- ВЕИ, туристически микропредприятия, спортно-

развлекателна инфраструктура – като община Смолян следва да разработи правила, в 

които да дефинира конкретните области от общинската икономика, в които смята 

да привлича бизнес партньори).  

 

Цел 2: Развитие на селско стопанство, биоземеделие и ефективно, и устойчиво използване на 

горските ресурси;  

Мярка 2.1. Добавяне на стойност към земеделската и горска продукция 

Мярка 2.2. Модернизиране на земеделските и горските стопанства 

Мярка 2.3. Подобряване икономическата стойност на горите 

Мярка 2.4. Технологични иновации в перспективни за общината производства 

Мярка 2.5. Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането 

на земеделието и горското стопанство 

- Подкрепа за развитие на клъстери и браншови организации на производители. 

Създаване на мрежа на територията на областта от предприятия, работещи в тази сфера; 
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- Подкрепа за защита на географски означения на характерни регионални продукти; 

- Насърчаване потреблението на регионалните продукти; 

- Осъществяване на мерки за подпомагане оцеляване и развитие на малките 

млекопроизводители; 

- Осъществяване на мерки за подпомагане оцеляване и развитие на планинското 

животновъдство в Родопите; 

- Осъществяване на мерки за подпомагане оцеляване и развитие на планинските ферми, 

създаване на нови овощни и други насаждения; 

- Подкрепа за организиране на производство до краен продукт  и развитие на 

преработвателна промишленост; 

- Развитие на биоземеделие и производство на биопродукти, пчеларство, билкарство; 

- Внедряване и налагане на бранд за екологично чиста продукция с цел по-добра 

разпознаваемост на района в сферата на екологичното хранене и биоземеделието. 

- Създаване на земеделска борса, пазар за местни продукти; 

- Стимулиране на предприемачеството – обучения за млади предприемачи в земеделието, 

предоставяне на консултации на фирми. 

 

Цел 3: Развитие на туризма  

Мярка 1. Утвърждаване на община Смолян като конкурентна туристическа 

дестинация за устойчив целогодишен туризъм. 

  

Дейности: 

1. Популяризиране на местния туристическия продукт: 

1.1.  Участие на община Смолян в регионални, национални и международни туристически 

изложения. 

1.2.  Налагане и популяризиране на вече създадените бранд и слоган на Туристически 

регион „Средни Родопи” 

1.3.  Актуализиране на информацията за туристическите обекти и потенциала за туризъм 

в община Смолян и издаване на нови рекламно – информационни материали. 

1.4.  Организиране на инфо-турове и опознавателни обиколки за журналисти и 

туроператори, целящи да запознаят по-широк кръг от заинтересовани страни с 

потенциала за развитие на целогодишен туризъм в община Смолян. 

1.5.  Поставяне на билборд реклама на община Смолян на възлови места / например 

ГКПП Маказа – Нимфеа; ГКПП Златоград – Термес и ГКПП Славеево - Кипринос/.  

1.6. Активна рекламна кампания на страниците на фирмените издания на някои от 

авиопревозвачите, опериращи в България. 

1.7. Активни контакти с чуждестранни НПО в сферата на туризма и туристическото 

търсене/предлагане. Търсене на възможности за участие в съвместни партньорски 
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проекти за утвърждаване на община Смолян като дестинация за четирисезонен 

туризъм. 

1.8. Търсене на възможности за създаване на комбинирани туристически пакети „планина 

– море” между български и гръцки туроператори, с цел разнообразяване и 

обогатяване на туристическото предлагане. 

2. Оптимизиране работата на туристическите информационни центрове на територията на 

община Смолян. 

3. Подобряване уебсайта на Туристически информационен център – Смолян, 

популяризирането му и мониторинг на посещенията в него. 

4. Повишаване уменията и квалификацията на кадрите, работещи в туристическия сектор.  

5. Прилагане на мерки за стимулиране събираемостта на туристически данъци и такси от 

средствата за подслон и местата за настаняване в общината. 

 

Мярка 2. Развитие на зимния и ски туризма. 

 

 Дейности: 

1. Изграждане на Спортно-туристически център „Перелик” 

2. Разработване и маркировка на маршрути за зимен туризъм (преходи със ски и 

снегоходки) 

3. Разширяване на мрежата от ски-писти и лифтови съоръжения в к.к. Пампорово. 

4. Подкрепа за развитието на местни ски-центрове в близост до селата и популяризирането 

им. 

5. Провеждане на ски и сноуборд състезания от национален и международен ранг с 

активното съдействие на община Смолян. 

6. Провеждане на състезания по ски-ориентиране и ски – бягане в местностите Смолянски 

езера и Хайдушки поляни, Роженски поляни, с. Стойките и др.  

 

Мярка 3. Развитие на алтернативни форми на туризъм: културен, екологичен, селски, 

ловен, риболовен, екстремен и конгресен туризъм 

Дейности: 

- Организация на културни събития – тематични фестивали, концерти, изложения и 

провокиране на туристическото търсене в община Смолян по времето на тяхното 

провеждане. 

- Разработване на новите туристически обекти Момчилова крепост, Калето при с. 

Кошница и Калето в местността Турлука и съпътстващите ги атракции и включването 

им в тематични културно – познавателни турове. 
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- Промотиране на религиозните храмове на територията на община Смолян (църкви, 

параклиси, джамии) и включването им в тематични турове. 

- Популяризиране на експозицията на РИМ „Стою Шишков” и най-атрактивните 

артефакти с национално значение.  

- Ревитализиране на експозицията на РИМ „Стою Шишков“ и подпомагане организацията 

и промотирането на временни изложби и други алтернативни форми за културни прояви 

в залите на музея. 

- Организиране на фотопленери и последващи фотоизложби, целящи да подсилят 

интереса към Родопите и по-конкретно към община Смолян. 

- Активно промотиране на потенциала на общината за развитие на екстремен, риболовен 

и ловен туризъм на страниците на чуждоезични печатни издания и уебсайтове извън 

пределите на страната.  

- Налагане на община Смолян като дестинация за сватбен туризъм. Ревизия на 

туристически обекти, подходящи за извършване на брачни ритуали на открито и 

промотирането им. 

- По-активно промотиране на СПА и уелнес туризма. 

- Развитие на конгресен туризъм. 

 

Мярка 4. Разработване на туристически продукти, маршрути и нови туристически 

атракции 

 Дейности: 

1.     Разработване на нови туристически продукти и маршрути 

1.1.  Прочистване и маркиране на пътека до местност „Белия камък”, манастир „Свети 

Пантелеймон” и крепост „Калето” в местността Турлука. 

1.2.  Маркиране на пътека Дунево – параклис „Св. Пророк Елисей” – с. Хасовица 

1.3. Прочистване и укрепване (в партньорство с община ДЕВИН) на път с. Мугла – резерват 

Казаните – с. Тешел (18 км.) 

1.4. Прочистване на пътека до Смолянски водопад и изграждане на обезопасена площадка за 

наблюдението му. 

1.5. Разбработване на нови маршрути в буферната зона на резерват „Сосковчето”. (стар римски 

път до Черешов връх) 

1.6. Ревизиране на настоящите маркирани екопътеки и екомаршрути и подновяване на 

маркировката и подмяна на съоръженията по тях при необходимост. 

1.7. Подобряване на маркировката за велотуризъм.  

1.8. Проучване възможностите за социализиране на картирани пещери в Община Смолян.  

1.9. Разработване на трансгранични маршрути за пешеходен и велотуризъм.  
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- Разработване на тематични маршрути за културен туризъм в Средни Родопи и в партньорство 

със съседни туристически райони, напр. Възрожденски паметници, Военни паметници, 

Религиозни храмове, и т.н. 

- Проучване потенциала на социалистическите паметници и възможностите за включването им 

при разработване на туристически продукти. 

2. Разработване на атракции 

2.1. Изграждане на панорамна площадка (по подобие на панорамна площадка „Орлово око” над 

село Ягодина) на Орлова скала под връх Изворец (Кайнадина). 

2.2. Осветяване с художествено осветление на скала Турлука за нощни фотографски турове. 

2.3. Закупуване и разработка на аудиогид за градски турове в Смолян. 

2.4. Изграждане на укрития за фотолов на диви кози и кафява мечка. 

2.5. Създаване на зона за отдих край микроязовир „Лагера” с места за пикник и почивка и 

възможност за наемане на лодки, водни колела и каяци под наем и практикуване на зорбинг във 

вода.  

2.6. Използване потенциала на закритите рудници в община Смолян и проучване възможността 

за развитие на минен туризъм по примера на редица западноевропейски общини с подобен 

потенциал. 

2.7. Подобряване на достъпа, маркировка и социализиране на археологически обект Градището, 

м. Мече селище, с. Гела. Трасиране и маркиране на туристически маршрути до обекта. 

2.8. Благоустрояване и изграждане на достъп до пещера „Ледницата“, с. Гела. 

2.9. Проучване, експониране и социализиране на 6 тракийски могили в местност „Бабината 

вода“, с. Широка лъка.  

2.10. Проучване, експониране и социализиране на тракийска крепост „Турлата“, с. Стикъл.  

2.11. Разкриване на музеи на открито.  

  

Мярка 5. Регионален туристически клъстер 

 

Дейности: 

1. Подновяване функционирането на създадения през 2006 туристически клъстер. 

2. Ревизиране и актуализиране на Вътрешните правила на Туристическия клъстер. 

 

Приоритет 2: Подобряване на транспортната достъпност, инфраструктурата и 

опазване на околната среда  

 

Цел 1: Създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни инициативи 
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Мярка 1.1.  Създаване на предпоставки за реализация на инвестиционни намерения 

 

Дейности:  

• Изработване на ОУП и ПУП  на община Смолян 

• ПУП СТЦ "Перелик” и селищна локализация; 

• Обновяване на действащите ПУП на селищата с нови кадастрални карти и създаване на 

нови ПУП; 

  Допълване и съобразяване на целите и приоритети на ИПГВР, ОПР и Общия устройствен план на 

община Смолян. 

 

Мярка 1.2. Информационни технологии за устройство на територията 

 

Дейности:  

 Цифрови модели на град Смолян и вторичните общински центрове; 

 Въвеждане и използване на интегрирана  Географска Информационна система  

(ГИС) на община Смолян, за  целите на ефективното планиране, устройство и 

управление на територията. 

 

Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната инфраструктура – пътища, 

публичен транспорт, улична мрежа 

Мярка 2.1. Развитие на общинската пътна мрежа 

 

Дейности и проекти за доизграждане и реконструкция на общинската пътна мрежа: 

Приоритетно ще се рехабилитират общинските пътища, водещи до зоните с потенциал за 

развитие:  

Рехабилитация на значителни участъци: 

• SML 3247/SML2248 Смилян-Букаците/ - Люлка -Сивино 

• SML 3253/ SML 2318 Бостина-Левочево/ - с.Писаница-с.Хасовица; 

• SML 2240/III-866- Смолян-Стойките-граница община Девин/-Смолян - Мугла- граница 

общ.Девин; 

• SML 3245 /III-863 Момчиловци-Виево/ - с. Кутела; 

• SML 2212/ІІІ -8608 Рудозем – Елховец- Равнитата – граница с Рудозем/ SML 2241- с. 

Вълчан / ІІІ -8681; 

• SML 3258/ SML 3259 Широка лъка-Гела/ - с.Солища; 

• SML 3301/ SML 3258 Широка лъка-Солища/ - м.Стикъл - Бърцето; 
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• SML 2241/ІІІ – 863/ Момчиловци - Петково /-  Славейно - Кутела – х. Момчил юнак /ІІІ – 

861/; 

• SML 3260 /III866 - Широка лъка/ - с. Върбово; 

• SML 3261 /III-866 Стойките -  с. Широка лъка/ - с. Кукувица. – мах. Бистрица 

• SML 2273/ІІ – 86 Смолян -  с.Търън/ - Еленска - с.Селище – Ровина/ ІІ -86; 

• SML 32802273/ІІ – 86 Смолян -  с.Търън/  - м.Остри пазлак; 

• SML 3246 /III-8683/ Арда/- Гудевица - Гоздевица; 

• SML 3293 /ІІІ-8683 с.Арда – Горна Арда/ - мах.Речани - мах.Алиговска. 

 Тунел с. Бостина – гр. Чепеларе – предпроектни проучвания, проектиране и изграждане.  

 

Мярка 2.2. Подобряване организацията на транспорта 

 

Дейности и проекти: 

• Анализ и прогнозиране на тенденциите в транспортното натоварване.  

 Актуализиране и прилагане на Генерален план за организация на движението:  

- Изработване на актуален план за велоалеи, места за паркиране, спирки на 

обществения транспорт и т.н.; 

- Въвеждане на автоматизирани системи за контрол на трафика и 

управление на процесите в градския транспорт; 

- Изработване на стандартни пътни знаци и други съоръжения за 

безопасност на движението и маркировка и хоризонтална пътна 

маркировка; 

- Инсталация на механични светофарни уредби за пешеходци. 

- Подобряване физическата достъпност на основната инфраструктура и 

градските автобусни спирки - платформи за хора с увреждания, светлинно 

и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на 

разписанията за движение. 

• Осъвременяване автопарка на публичния транспорт в общината. 

 

Мярка 2.3. Реконструкция и изграждане на улична мрежа и прилежащата техническа 

инфраструктура 

Дейности:  

 Обект „Главна пътна комуникация" - гр. Смолян – стартирал 1970г., разделен е на 

четири етапа. Строителството е било етапно. Има не изпълнени отчуждителни 

процедури  и участъци, които не са започнати. Необходимо е да се завършат четирите 

етапа  и изградените участъци да изпълняват своята функция. Не са извършени 
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отчуждителни мероприятия, свързани със Закона за пътищата, Закона за държавната 

собственост и Закона за устройство на територията, за които е необходим голям 

финансов ресурс. 

 „Главна пътна комуникация" - гр. Смолян  няма връзка  с основните входове и изходи на 

град Смолян и е необходимо да бъдат изведен извън града, като се извършат 

предпроектни проучвания за изграждане на следните връзки:  

1. Северно от сградата на EVN - Смолян - местност „Станковица", с. Левочево, 

Бензиностанция на КК "Пампорово". 

2. Тунел с приблизителна дължина от 750 метра от м."Дуневски ливади" до 

бензиностанцията на КК „Пампорово". 

3. Северно от сградата на EVN - Смолян - местност „Белия камък" - стар път за с. 

Левочево до ресторант „Рибката".  

 Ремонт и реконструкция на улична мрежа кв. Смолян:  

- Реконструкция ул.”Дичо Петров” 

- Реконструкция ул.”Перелик” 

- Реконструкция ул.”Хан Аспарух” от кръстовище с ул.“Д.Петров“ до кръстовище с 

ул.“К.Фичето 

- Реконструкция бул.”България”  

- Реконструкция ул.”Студентска” 

- Реконструкция ул.”Димитър Благоев” 

- Реконструкция ул.”Кокиче” 

- Реконструкция ул.”Спортна” 

- Реконструкция ул.”Орфей” 

- Реконструкция ул.”Елица„ от кръстовище с ул.  „проф. Ас. Василев“ до края  

- Реконструкция ул. ”Грудьо Войвода” от кръстовище с ул. „К.Шишманов“ до 

колело с ул. „Снежанка“ 

- Реконструкция ул.” Беклийца” 

- Реконструкция ул.”К.Фичето” 

- Реконструкция ул.”Чан” 

- Реконструкция ул.”Момина скала” 

- Реконструкция ул.”К.Шишманов” 

- Реконструкция ул.”Евридика” 

- Реконструкция ул.”Зорница” 

 Ремонт и реконструкция на улична мрежа в кв. Райково 

- ул.”Деспот Слав”(път за с.Дунево)                                  -  476 м 
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- ул.”Наталия”                                                                     - 1105 м 

- ул.”К.Аврамиков”                                                              - 1210 м 

- Пътен възел ТПК”Мебел”                                                -   587 м 

- ул.”Малчика”                                                                       -  401 м 

- ул.”Гимназиална”                                                                -  820 м 

- ул.”Незабравка”                                                                    - 238 м 

- ул.”Мирчо Войвода”                                                            -  285 м 

- ул.”Тунджа”                                                                           -  153 м 

- ул.”Соколица”                                                                       -  731 м 

- ул.”Хаджи Димитър”                                                           -  115 м 

- ул.”Васил Левски”                                                               -  353 м 

- ул.”Шина Андреева”                                                          -   166 м 

- ул.”Въстаническа”                                                             -   217 м 

- ул.”Кралю Войвода”                                                          -   178 м 

- ул.”Чешитска”                                                                    -   245 м 

- ул.”Славянска”                                                                   -  259 м 

- ул.”Зора”                                                                               -  174 м 

- ул.”Поп Нико”                                                                     -  101 м 

- ул.”Искра”                                                                            -   49 м 

- ул.”Ст.Караджа”                                                                  - 198 м 

- ул.”Ив.Карастойков”                                                          - 251 м 

- ул.”Тома Садукей”                                                              - 211 м 

- ул.”Хайдушка”                                                                   -   245 м 

- ул.”Руен” – разкритата част                                            -   136 м 

- ул.”Славееви гори”                                                           -   327 м 

- ул.”24 май”                                                                           -  339 м 

- ул.”Георги Русинов”                                                          -  336 м 

- ул.”Никола Филипов”                                                         -  127 м 

- ул.”Персенк”                                                                          -  437 м 

- ул.”Ив.Георгиев – Комитата”                                            -  235 м 

- ул.”Елин Пелин”                                                                   - неразкрита  

- ул.”Изгрев”                                                                             - 421 м 

- ул.”Ген.Вл.Заимов”                                                               - 161 м  



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

- ул.”Борова гора”                                                                    - 565 м 

- ул.”Чайка”                                                                              - 124 м 

- ул.”К.Чилингиров”                                                               - 148 м   

- ул.”Ивайло”                                                                           -  211 м 

- ул.”Трети март”                                                                     - 686 м 

- ул.”Шипка”                                                                             - 515 м 

- ул.”Никола Петков”                                                              - 625 м 

- ул.”Захари Стоянов”                                                             - 257 м 

- ул.”Висарион Смолянски”                                                   - 272 м 

- ул.”Лиляна Димитрова”                                                       -   91 м 

- ул.”Митко Палаузов”                                                            - 113 м 

- ул.”Катя Ванчева”                                                                 - 152 м 

- ул.”Пролет”                                                                             - 143 м 

- ул.”Мусала”                                                                             -  70 м 

- ул.”Добри Чинтулов”                                                            - 177 м 

- ул.”Баба Тонка”                                                                     - 178 м 

- ул.”Рада Казалиева”                                                              - 131 м 

- ул.”Щильон Ангелов”                                                           -  75 м 

- ул.”Васил Петлешков”                                                          -788 м 

- ул.”Данаил Костов”                                                               -179 м 

 Ремонт и реконструкция на улична мрежа в кв. Устово 

- ул.”Кирил Маджаров”                                                        -  513 м 

- ул.”Тракия” в участък от църквата “Св.Никола” 

- до кръстовище с ул.”Васил Райдовски”                         -   277 м 

- ул.”Братан Шукеров”                                                        - 1324 м 

- ул.”Ат.Беров”                                                                      -   455 м 

- пл.”Възраждане”-кв.Устово                                             -   700 м 

- Автогара Устово                                                                 -   300 м 

- Изхода за с.Стража (ул.”Есаул Пархоменко)                 -   559 м 

- ул.”Гео Милев”                                                                    - 1157 м 

- ул.”Ал.Стамболийски”                                                      -  1407 м 

- ул.”Продан Табаков”                                                          -   176 м 

- ул.”Калоян” до магазина Г.Влахово                                -   285 м 
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- ул.”Момчилова комуна”                                                      - 270 м 

- ул.”Генерал Черевин”                                                          - 151 м 

- ул.”Мико Иванов”                                                                - 212 м 

- ул.”Вела Благоева”                                                               - 263 м 

- ул.”Константин Дъновски”                                               -   261 м 

- ул.”Оборище”                                                                       -   203 м 

- ул.”Казашка”                                                                       -    117 м 

- ул.”Никола Вълчевски”                                                     -   154 м 

- ул.”Капитан Петър”                                                           -    131 м 

- ул.”Келеш Севащо”                                                             -   224 м 

- ул.”Илия Белковски”                                                          -   280 м 

- ул.”Еделвайс”                                                                       -    109 м 

- ул.”Дечо Стояновски”                                                        -    146 м 

- ул.”Ат.Шапарданов”                                                           -    392 м 

- ул.”Хр.Ботев”                                                                         -     99 м 

- ул.”Ан.Страшимиров”                                                          -   123 м 

- ул.”Н.Вранчев”                                                                       -   124 м 

- ул.”Хаджи Христо Попгеоргиев”                                        -   501 м 

- ул.”Димитър Македонски”                                                   -  696 м 

- ул.”Цар Симеон”                                                                     -  714 м 

- ул.”Арда”                                                                                  -  190 м 

- ул.”Мургавец”                                                                         -  162 м 

- ул.”Красногор”                                                                        -  187 м 

- ул.”Хаджи Поп Георгиев”                                                     -  101 м 

- ул.”Хрисан Ковачев”                                                             -  235 м 

- Долно Влахово                                                                        - 3850 м 

 Реконструкция на улици и зелени площи за широко обществено ползване в селата; 

 Въжени транспортни съоръжения „Смолян – Райковски ливади – КК Пампорово” 

 

Мярка 2.4. Проучване възможностите и изграждане на гражданско летище 

 

Дейности и проекти: 
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• Провеждане на предварителни проучвания и проучвания за осъществимост на 

гражданско летище в района с. Писаница  - с.Левочево на територията на община Смолян; 

• Привличане на инвеститори за изграждане на летището. 

 

Цел 3: Развитие на републиканската пътна мрежа, свързваща общината с вътрешността на 

страната и Република Гърция 

Мярка 3.1: Доизграждане и реконструкция на републиканската пътна мрежа 

Дейности и проекти : 

• II-86 Пловдив-Смолян-Рудозем-Границата; 

• III-8683 Чокманово-Смилян-Арда-Горна Арда - Границата; 

• III-8641 Пампорово-Смолян; 

• III-864 Проглед - Стойките; 

• III-868 Рудозем - Смолян; 

• III-866 Смолян-Стойките-Широка лъка 

• III-8681 Рудозем - Смилян 

• III-861 Граница с община Лъки - Рожен /II-86/ 

• III-863 Соколовци-Момчиловци-Баните 

• III-8612 /III-861 Лъки-Рожен/ - НАО 

• III-8631 /III-863 Момчиловци-Виево/- /III-861 Лъки-Рожен/ 

 

Цел 4: Подобряване на жизнената среда, предотвратяване на рискове и превенция на 

природните бедствия  

Мярка 4.1. Подобряване на средата и благоустрояване на населените места 

Дейности и проекти: 

 Газифициране на гр.Смолян 

 Мост свързващ кв.Смолян/ до болницата/ с кв.Райково. 

 Мост СМК – х-л Луксор – ул. „Спартак” – В и К на ул. Д. Благоев  

 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в т.ч.:  

- Ремонт и възстановяване на площадно пространство – нов център /района 

между поща, театър,  музей, библиотека и галерия/.  

- Реконструкция на пешеходна зона от бул.”България” до ул.”Дичо Петров”.  

- Рехабилитация  и ремонт на надлези.  

- Изграждане на пешеходни алеи.  

- Изграждане и възстановяване на детски площадки.  
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- Връзка между пешеходна зона в  кв.Смолян с местност „Амзово” и 

реализация на Спортно рекреационна зона „Амзово” с обезпечаване на 

транспортно – комуникационна връзка с града. 

 Благоустрояване и изграждане на зони за обществен отдих в селата.  

 Изграждане на спортни площадки и съоръжения. 

 Подобряване на системата за паркиране чрез рехибилитиране на съществуващи и 

изграждане на нови паркинги. 

 

Мярка 4.2. Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия 

Дейности и проекти: 

 Осигуряване на защита от пожари в горски и земеделски територии. 

 Осигуряване проводимост на речните корита за превенция на риска от наводнения. 

 Използване на европейски програми и проекти за създаване на фондове за адаптиране на 

населението и територията към въздействията на измененията на климата. 

 Предотвратяване опасността от наводнения, земетресения, ерозионни и свлачищни 

процеси чрез активни дейности по изграждане и модернизация на инфраструктурата.  

 

Цел 5: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 

Мярка 5.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, подобряване на 

водоснабдяването и гарантиране качеството на водата 

 

Дейности и проекти: 

 Изграждане на нови, реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни 

мрежи; 

 Изграждане и реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения, включително в 

неводоснабдени селища, в районите с туристически потенциал, в зоните за развитие на 

бизнес; 

 Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ); 

 Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване; 

 Изграждане и реконструкция на водохващания; 

 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи помпени станции; 

 Подобряване на информационната система за управление на водните ресурси в 

общината; 

 Проучване на допълнителни водоизточници в селищата. 
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Мярка 5.2. Изграждане и обновяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за 

отпадни води  

Дейности и проекти: 

 Изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа; 

 Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ); 

 Изграждане на центрове за оползотворяване на утайки генерирани от ПСОВ. 

 Изграждане на цялостна канализационно-отводнителна мрежа във всички населени 

места на общината  

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Виево  

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Стойките  

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Момчиловци  

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Широка лъка  

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Смилян  

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Търън Строителство на 

канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Могилица  

 Изграждане на локални ПСОВ 

Мярка 5.3. Ефективно управление на отпадъците 

 

Дейности и проекти:  

 Изграждане и реконструкция на съоръжения осигуряващи ефективно управление на 

отпадъците, екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци. 

 Ограничаване количеството на генерираните отпадъци. 

 Въвеждане на мерки за превенция в мястото на образуване на отпадъците.              

 Доразвиване на системата за разделно събиране, с цел оползотворяване и рециклиране 

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

 Предотвратяване и намаляване на риска от нерегламентирани замърсявания с битови 

отпадъци. 

 Подобряване на контрола на дейностите по управление на отпадъците, опасни отпадъци 

и предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища. 

 Управление на специфичните отпадъчни потоци. 

 Създаване на организация за събиране на масово разпространени  не опасни отпадъци. 

 Оптимизиране на общинската схема за управление на отпадъците (транспорт, събиране, 

рециклиране). 

 Подобряване на информационната система за управление на отпадъците. 

 

Мярка 5.4. Дейности за премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания 

и ограничаването им 
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 Разработване и изпълнение на дейности от програмата за управление качеството на 

въздуха. 

 Ефективно прилагане на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите 

и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици (ФПЧ) в 

атмосферния въздух. 

 Създаване на условия и насърчаване използването на потреблението на природен газ, 

биогорива и възобновяеми енергийни източници, като алтернативен и 

екологосъобразен източник на топлоенергия. 

 

Мярка 5.5. Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие 

Дейности и проекти:  

 Разработване и актуализиране на планове за управление на защитени територии и на 

планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000; 

 Изпълнение на екологосъобразни инфраструктурни инвестиционни дейности, в 

съответствие с идентифицираните мерки в одобрените планове за управление. 

 Повишаване на информираността на населението за мрежата НАТУРА. 

 Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите на територията на 

общината. 

 Устойчиво управление на защитените и застрашени растителни и животински видове. 

 Устойчивото управление на горите в община Смолян, вкл. чрез многофункционално 

планиране и иновативни практики. 

 Устойчиво развитие и съхранение на невъзобновяеми природни ресурси 

 

Цел 6: Енергийна ефективност 

Мярка 6.1. Въвеждане на енергоефективни системи 

Дейности и проекти: 

 Разработване на Общинска програма за енергийна ефективност. 

 Реконструкция и модернизация на Топлоцентрала – Смолян. 

 Обследване за енергийната ефективност (ЕЕ) и мерки за нейното подобряване в 

обществения и жилищен сграден фонд в Община Смолян.  

 Разработване и внедряване на информационен портал за популяризиране на мерките за 

енергийна ефективност, насочени към собственици и сдружения на собственици в 

многофамилни жилищни сгради. 

 

Мярка 6.2. Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси 

Дейности и проекти: 
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 Изготвяне на общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни 

източници - проучване възможностите за използване вятърна и слънчева енергия, 

добиване на енергия от биомаси и др. 

 Изграждане на соларни, водно и вятърно електрически централи. 

 Насърчаване използването на системи, използващи ВЕИ (термопомпи, инсталации с 

геотермални води, соларни инсталации, фотоволтаични инсталации, биомаса, и др.) в 

сгради общинска и държавна собственост. 

 Популяризиране използването на ВЕИ в частни жилищни сгради и производствени 

предприятия. и създаване на административно стимулиране и преференциални 

процедури. 

 Технически проучвания и проучвания за осъществимост на проект за изграждане на 

газопроводна мрежа; 

 

Цел 7: Подобряване на достъпа и развитието на информационни и комуникационни технологии 

Мярка 7.1. Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура 

 Широколентови технологии за цифров пренос на информацията – пълно 

териториално покритие; 

 Повишаване на достъпа до информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ); 

 Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет.  

 Реализиране на Е-община. 

 

Приоритет 3: Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и 

транснационално сътрудничество 

 

Мярка 1. Развиване и подобряване на транспортната свързаност  

 

Дейности и проекти: 

 

1. Дейности и проекти за развитие и подобряване на транспортната свързаност на община 

Смолян в регионален, национален и международен план, спомагаща за икономически 

растеж чрез улесняване достъпа до пазари на стоки и услуги, движението на хора и 

мобилността на работната сила. 

2. Свързаност и достъпност на община Смолян с Република Гърция чрез проектиране, 

изграждане и подобряване на пътната мрежа, и откриване на гранични преходи свързващи 

директно Община Смолян с Република Гърция.  

3. Развитие и подобрение на пътната мрежа свързваща Общината с вътрешността на страната 

и Европа, транспортна свързаност и изграждане на скоростен път от висок клас част от 
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пътни оси на България и свързаност с Европейски транспортни коридори. 

 

Мярка 2. Партньорства и обмяна на опит   

 

4. Обмен на опит и знания между представители на малките населени места, местните и 

регионални власти, трансфер на добри практики. 

5. Партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение, насърчаване на 

иновациите и предприемачеството, опазване и подобряване на околната среда, повишаване 

на достъпността на регионите с цел повишаване качеството на процесите на 

териториалната, икономическа и социална интеграция. 

6. Приложни изследвания и дейности за териториалното развитие, конкурентноспособността и 

кохезията. 

7. Съвместни действия, свързани с опазването, управлението и използването на културните 

ресурси (музеи, археологични и други обекти), подкрепа за алтернативни форми на туризъм 

от културен интерес, поддържка на културните ресурси с помощта на ИКТ, съхраняване и 

насърчаване на обичаи, диалекти и обществени нрави и традиции, обмен на ноу-хау между 

организации от местната администрация относно развитието на културния туризъм. 

8. Съвместни дейности, свързани с разширяване на културния обмен, стимулиране на 

междукултурния диалог. 

9. Сътрудничество в областта на спорта и младежките дейности, включително младежки 

обмени, спортни мероприятия и други прояви. 

10. Съвместни дейности по опазване и управление на природните ресурси. 

11. Сътрудничество в областта на здравеопазването, образованието и социалното 

благосъстояние. 

12. Подкрепа и сътрудничество за валоризиране на човешките ресурси, създаване на системи за 

наблюдение и информация относно пазара на труда, разработване на база данни, обмен на 

информация, опит и добри практики. 

13. Стратегии и планове за създаването на съвместни туристически продукти, индустриални 

паркове, подкрепа и управление на регионални пътища за доставки. 

14. Насърчаване на сътрудничеството между университети, научно-изследователски, 

технологични и академични институции и бизнес организации, сътрудничество в областта 

на образованието и квалификацията, в областта на екологичните технологии, възобновяеми 

енергийни източници, ИКТ и иновации. 

15. Сътрудничество за развитие на комуникационната инфраструктура, включително и 

внедряване на трансгранични публични електронни услуги с висок икономичски и 

обществен интерес с оглед интеграцията към единния цифров пазар на ЕС. 

16. Сътрудничество за мониторинг и превенция на стихийни бедствия. 

17. Разработване и поддръжка на общ информационен интернет-портал за популяризиране на 

туристическите възможности в трансграничния регион.  
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18. Поддържане на активни контакти с побратимените градове и сътрудничество във всички 

сфери от взаимен интерес.  

19. Създаване на нови партньорски отношения чрез побратимяване. 

 

Приоритет 4: Повишаване стандарта на живот и подобряване условията за 

личностно развитие 

 

Цел 1: Създаване на условия за съвременно, качествено, достъпно и приобщаващо образование  

Мярка 1.1. Подобряване на обучителната среда – постигане на ефективно управление на 

наличните ресурси в образованието 

Дейности и проекти:  

1. Ремонт и адаптиране на сгради на образователната инфраструктура: детски градини, 

училища, общежития и др.; 

2. Извършване на енергоефективни мероприятия в сгради на образователната 

инфраструктура - детски градини, училища и др.; 

3. Подобряване на материално-техническата база в учебните заведения – оборудване с нова 

училищна мебел и компютърна техника; 

4. Осигуряване на техническо оборудване за лабораторни дейности и експерименти; 

5. Подобряване на уеб сайтове на учебните заведения и подобряване на онлайн услугите; 

6. Създаване на виртуални библиотеки, бази данни и други информационни системи за 

нуждите на образованието; 

7. Въвеждане на ИКТ системи и оборудване в сектора на общото и професионално 

образование; 

8. Повишаване капацитета на училищните настоятелства за привличане на допълнителни 

финансови средства за подобряване на образователния процес (кандидатстване с 

проекти). 

Мярка 1.2. Подобряване образователното равнище на човешкия ресурс – Повишаване 

качеството на предлаганите образователни услуги 

1. Поддържане на адекватна на демографските и социални условия градинска и училищна 

мрежа, с тенденция за съхраняване на учебните заведения в селата и запазване статута 

на защитените и средищните училища; 

2. Развитие и установяване на Община Смолян като конкурентен регионален 

университетски център; 

3. Популяризиране на професионалното образование в общината. Осигуряване на 

професионално насочване в средните училища; 

4. Откриване на нови филиали, включително и на чуждестранни университети, които да 

привлекат студенти в град Смолян; 
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5. Усъвършенстване на професионално-квалификационното равнище на педагогическите 

кадри в системата на образованието; 

6. Включване на информационните и комуникационни програми и технологии в 

училищата и ВУЗ; 

7. Интензивно чуждоезиково обучение в училищата и ВУЗ; 

8. Изграждане на партньорства между бизнеса и университетите, развитие на мрежи, 

иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за 

изследвания и иновации; 

9. Разработване на учебни програми, насочени към преодоляване  несъответствията между 

придобиваните от образованието умения и нуждите на пазара на труда; 

10. Развиване на взаимодействия между социалните и икономически партньори и 

наблюдение на нуждите на пазара на труда; 

11. Адекватна квалификация и преквалификация на местни кадри, съобразно пазара на 

труда; 

12. Включване на деца, ученици и младежи със специфични социални, здравословни и 

образователни потребности; 

13. Разработване на програми за осмисляне на свободното време на децата и младежите. 

Оптимизиране на извънкласните и извънучилищните форми в училищата и 

обслужващите звена; 

14. Разработване и изпълнение на програми за превенция на ранното отпадане от училище и 

за пълноценното интегриране на децата от етнически малцинства; 

15. Стимулиране разширяването на магистърските програми във ВУЗ – разкриване на нови 

специалности съгласно пазара на труда; 

16. Развитие на следдипломни програми за обучение; 

17. Прилагане на стимули за студентско кредитиране; 

18. Създаване на пакет от стимули за стажуване на млади хора със средно или висше 

образование във фирми, съобразно техния профил; 

19. Стимулиране създаването на частни обучителни центрове, детски градини и др. 

 

Цел 2: По-добра заетост и по-добри условия на пазара на труда 

Мярка 2.1. Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост 

1. Провеждане на мотивационни обучения;  

2. Осигуряване на стажантски програми; 

3. Провеждане на активни и превантивни мерки на пазара на труда:  

- Помощ при търсене на работа; 

- Професионално обучение 

- Ориентиране и консултиране 
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- Насърчаване обучението “през целия живот” 

- Програми за стимулиране на работодателите за наемане на хора от уязвимите 

групи 

4. Откриване на работни места, предназначени за представители на рисковите групи. 

Мярка 2.2. Повишаване качествените характеристики на заетите лица 

1. Насърчаване на обучения за повишаване на квалификацията и преквалификация спрямо 

изискванията на пазара на труда. 

2. Стимулиране участието на заетите лица във всички форми на „учене през целия живот”. 

3. Стимулиране работодателите за разработване на краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни планове за развитие на човешките ресурси. 

4. Въвеждане на поощрения за насърчаване на отделния човек за участие в професионално 

обучение, чуждоезиково  и ИКТ обучение. 

5. Механизми за насърчаване на равните възможности между мъжете и жените. 

 

Цел 3: Намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и повишаване на 

социалната съпричастност към хората в неравностойно положение 

Мярка 3.1. Разширяване  на възможностите за подобряване качеството на живот на хора от 

уязвими социални групи и разширяване обема, многообразието и целенасочеността на 

социалните услуги  

1. Разширяване обхвата на подкрепящи услуги в общността и в домашна среда за 

деца и възрастни;  

2.  Създаване на мобилни екипи за социални, здравни, психологически и домашни 

услуги за деца и възрастни с увреждания, болни и самотно живеещи хора от 

община Смолян; 

3. Осигуряване на жилища на социално слаби и семейства в риск; 

4. Разкриване на Защитени жилища/Центрове за настаняване на възрастни с 

психични разстройства; 

5. Разкриване на Дневен център за психично болни в гр. Смолян; 

6. Разкриване на Дневен център за възрастни самотно живеещи хора; 

7. Разкриване на Центрове за социална рехабилитация и интеграция;  

8. Разкриване на Център за ранна интервенция на уврежданията; 

9. Разширяване обхвата на приемната грижа; 

10. Разширяване обхвата на Звено за услуги в домашна среда, предоставящо 

почасови услуги на хора с увреждания – личен асистент, социален асистент и 

домашен помощник; 

11. Разширяване обхвата на домашен социален патронаж и обществена трапезария; 
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12. Оказване на подкрепа за дейностите на клубовете на пенсионера в община 

Смолян. 

Мярка 3.2. Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни 

социални услуги 

 

1. Изграждане на партньорски мрежи и споделяне на добри национални и европейски 

практики; 

2. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в администрацията 

и социалните услуги в сферата на пазара на труда, социалното включване, 

здравеопазване, равни възможности и недискриминация; 

3. Стимулиране на частни инициативи за разкриване на малки домове за стари хора за 

предоставяне на качествена резидентна грижа; 

4. Разработване на модели за публично – частно партньорство за предоставяне на 

специализирани здравни и социални грижи  за деца и възрастни с увреждания; 

5. Сътрудничество и подкрепа на лицензирани доставчици на социални услуги, 

предоставящи услуги на територията на община Смолян.  

 

Мярка 3.3. Модернизиране на социалната инфраструктура и създаване на благоприятни 

възможности за мобилност на хората с увреждания 

1. Подобряване на средата и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания 

2. Осигуряване на специализирани транспортни услуги за лица с увреждания. 

3. Изграждане и реконструиране на сгради и инфраструктури за предоставяне на социални 

услуги и грижи. 

Мярка 3.4. Насърчаване активното включване на хора с увреждания и други уязвими групи 

на пазара на труда  

1. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез 

прилагане на интегрирани мерки и предоставяне на подкрепящи услуги; 

2. Насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове 

на семейството. 

 

Цел 4: Гарантиране на равни условия за достъп до качествена здравна помощ  

Мярка 4.1. Модернизиране на здравната инфраструктура 

1. Модернизация на медицинската инфраструктура, оборудването и обзавеждането на 

здравни и лечебни заведения; 

2. Подобряване условията за предоставяне на спешна медицинска помощ.  

3. Развиване на телемедицина.  

4. Осигуряване на мобилни линейки, които да обслужват селата от общината; 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

5. Изграждане на регионален център за онкологични заболявания (професионални 

здравни грижи, извършвани от медицински специалисти денонощно в стационар и в 

дома на пациента). 

 

Мярка 4.2. Подобряване качеството на здравните услуги 

1. Въвеждане на механизми за стимулиране и задържане на квалифицирания медицински 

персонал. 

2. Финансиране на специализации и стажове, включително и обмяна на опит в чужбина. 

3. Повишаване здравната култура на населението. 

4. Превенция и ранна диагностика на социално-значими заболявания. 

5. Подобряване работата на здравните кабинети в училищата. 

6. Насърчаване разкриването на аптеки и дрогерии в по-отдалечените селски райони за 

осигуряване на населението с консумативи и медикаменти. 

7. Стимулиране и реализиране на здравен туризъм в община Смолян. 

8. Насърчаване здравословното хранене и начин на живот сред населението.  

9. Грижа за децата и профилактика на заболяванията във връзка с обездвижването. 

10. Въвеждане на електронни услуги за по-добро диагностициране и трансфер на данни. 

 

Цел 5: Подобрени условия за развитие на културата, спорта и младежките дейности 

Мярка 5.1. Съхраняване на културната идентичност 

1. Развитие на местния творчески продукт и придаване на допълнителна търговска 

стойност към него. 

2. Осигуряване на широк достъп на самодейния сектор за творческа изява и развитие. 

3. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, неформално 

обучение, културно изразяване и гражданско участие. 

4. Насърчаване на културното предприемачество. 

5. Подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни културни събития и 

прояви, в т.ч. традиционни фестивали, празници, обреди и др. 

6. Осигуряване изяви на дарованията. 

7. Подпомагане развитието на културни и творчески дейности, включително и на млади 

таланти в областта на културата и изкуството. 

 

Мярка 5.2. Опазване, пълноценно представяне и трайно насищане със съвременни функции 

на културното наследство 

1. Подобряване на материалната база на РИМ „Стою Шишков“,  Художествена галерия в 

гр. Смолян и други обекти на културното наследство на територията на Община Смолян; 
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2. Целенасочена политика за опазване и популяризиране на културните обекти на 

територията на Община Смолян;  

3. Разкриване, популяризиране и социализиране на нови археологически, културни и 

исторически обекти на територията на Община Смолян; 

4. Консервация и реставрация на недвижими културни ценности и адаптиране за 

съвременни функции; 

5. Разработване на планове и програми за управление на културното наследство; 

6. Прилагане на механизми за ПЧП и финансов инженеринг при управлението на 

културното наследство; 

7. Приложение на съвременните технологии за представяне на културното наследство. 

 

Мярка 5.3. Развитие на спорта  

1. Възстановяване на съществуващите и обособяване на нови специализирани места за 

спорт и отдих; 

2. Подпомагане развитието на масовия  спорт и високото спортно майсторство; 

3. Изграждане на инфраструктура и съоръжения за развитие на спорта и свободното време  

4. Изграждане на многофункционален спортен комплекс. 

5. Насърчаване на физическата активност на младежите.   

6. Подкрепа на спортни инициативи на младежи.  

7. Привличане на спортни клубове и организации към процесите, свързани с развитие на 

младежка политика; 

8. Подобряване условията за  организиране на свободното време в наличните спортни и 

младежки бази (в това число изграждане и обновяване на училищна спортна база и нови 

спортни съоръжения); 

9. Организиране на местни, регионални, национални и международни състезания.  

 

Мярка 5.4. Развитие на младежките дейности 

1. Окуражаване на младите хора да вземат пълноценно участие в училищния живот и в 

свързаните с него дейности, като извънучилищните форми и обмена на ученици. 

2. Осигуряване на условия за провеждане на стажове за учащи се и млади специалисти в 

държавни и частни структури. Популяризиране на стажантските програми пред 

работодателите. 

3. Финансиране на извънучилищни форми на обучение и обмен на млади хора от различни 

европейски държави. 

4. Неформални обучения за младите хора. 

5. Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора. 
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6. Стимулиране и подпомагане на участието млади хора в европейски и международни 

инициативи. 

7. Повишаване на мотивацията за образование и професионална квалификация, за бъдеща 

реализация на пазара на труда. 

8. Стимулиране на кариерното развитие на младите хора. 

9. Насърчаване на младежкото предприемачество и подкрепа при стартирането и 

развитието на самостоятелен бизнес. 

10. Популяризиране на възможностите за младежка заетост и организиране на младежки 

трудови борси. 

11. Предоставяне на достъп до специфична информация за възможностите за развитие и 

финансиране на младежки инициативи и услуги. Подпомагане реализирането им.  

12. Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения 

относно младежките политики. 

13. Поощряване и провокиране на младите хора, създаване на предпоставки за сформиране 

на нови и укрепване капацитета на съществуващите организации и неформални групи. 

14. Насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани с ясна обществена позиция 

чрез включването им в процеса на формиране на младежки политики.  

15. Създаване на доброволчески инициативи за младите хора като възможност за личностно 

развитие, учене, социално сближаване и формиране на гражданско самосъзнание. 

16. Иницииране на информационни кампании относно начина на хранене, и двигателния 

режим на младите хора. 

17. Превенция на тютюнопушенето, употребата на наркотици и полово предавани болести. 

18. Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги. 

19. Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 18 до 29 години в 

неравностойно положение. 

20. Увеличаване броя на съвместните инициативи с МВР и училищните ръководства, с  

младите хора без родителски контрол (отсъстващи родители, непълни семейства) и 

ранно отпадналите от образование.  

 

Цел 6: Осигуряване на обществен ред и сигурност 

Състоянието на обществения ред и сигурност зависят от целенасочени, организирани, 

синхронизирани и изпълнявани мерки и действия на компетентните институции, пряко 

подпомагани от местната общност. 

Мярка 6.1: Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на 

сигурността 

 

1. Осъществяване на непрекъснат контрол и защита на здравните заведения, детските ясли 

и градини, училищата, театъра, залите, площадите, читалища, автогарите, общественитe 
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сгради, стадионитe и спортните площадки, гробищата, парковите пространства и 

другите места за обществено ползване, включително и чрез видеонаблюдение. 

2. Контролиране отглеждането на домашни любимци, селскостопански и диви животни и 

птици на територията на населените места в Община Смолян, както и контрола върху 

популацията и грижите за бездомните такива. 

Мярка 6.2: Утвърждаването на принципите на доброто управление и противодействието на 

корупцията 

 

1. Повишаване на прозрачността и отчетността при функциониране на институциите. 

2. Развитие на взаимодействието и партньорството между местна власт, бизнеса, граждани 

и техните организации при провеждането на антикорупционни политики и мерки от 

страна на местната власт. 

 

Мярка 6.3: Превенция и ограничаване на наркоманията и негативните обществени прояви 

 

1. Включване на всички институции и неправителствени организации за противодействие 

разпространението на наркотици и техните прекурсори. 

2. Засилване на превенцията при учащите се за ограничаване противообществените прояви 

и подобряване сигурността в районите на учебните заведения. 

 

Мярка 6.4: Осигуряване безопасност на движението в община Смолян 

1. Предвиждане и изграждане на технически средства за организация и регулиране на 

движението и на предпазни и направляващи устройства. 

2. Осигуряване безопасността на движението в районите на учебните заведения. 

3. Повишаване осведомеността на участниците в движението по проблемите на 

безопасността, с помощта на социални програми, кампании и медийно отразяване. 

4. Повишаване ролята на контрола по спазване правилата за движение и изграждане на 

система за видеонаблюдение и контрол върху движението. 

 

Приоритет 5: Подобряване на администравния капацитет за по-качествено и 

компетентно управление с участие на гражданите 

 

Цел 1: Повишаване капацитета на местната администрация за справяне с предизвикателствата 

пред развитието на общината 

Мярка 1.1. Повишаване административния капацитет на администрацията 

1. Развитие на електронното управление в община Смолян; 
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2. Провеждане на обучения за общински служители по различни теми на общинската 

дейност. 

3. Квалификация на специализираните отдели в новите законови изисквания на ЕС към 

тяхната дейност и задачи; 

4. Интелигентно регулиране – за намаляване на бюрокрацията и административната тежест 

както за гражданите и бизнеса, така и за самата общинска администрация; 

5. Развитие на гъвкава и адаптивна структура на администрацията; 

6. Усъвършенстване на политиките за развитие на човешките ресурси; 

7. Насърчаване участието на гражданското общество в управлението; 

8. Създаване на механизми и прилагане на стимули за привличане и задържане на млади и 

висококвалифицирани кадри в общинската администрация. 

Мярка 1.2. Укрепване капацитета и подобряване координацията за управление на средства от 

Структурните фондове на ЕС 

1. Обучение и развитие на уменията за разработване и управление на проекти, 

финансирани със средства на европейските фондове и други донори; 

2. Създаване на взаимно подкрепящи се групи от експерти (екипи) за подготовка на 

предложения за финансиране; 

3. Създаване на пакет от готови проекти, в т.ч. и технически; 

4. Финансово управление и координация на средствата от ЕС между ОПР на Община 

Смолян и ИПГВР на град Смолян; 

5. Организиране на периодични форуми за представяне на добри практики в управлението 

на проекти. 

 

Цел 2: Разширяване на партньорствата и развитие на сътрудничество за местно развитие 

Мярка 2.1. Подобряване на координацията между отделните структури за по-ефективно 

прилагане на местната политика 

 Разширяване, задълбочаване и реализиране на нови форми на партньорство между 

местната власт, бизнеса, структурите на гражданското общество и местната общност; 

 Информиране за планираните и изпълнявани мерки в плана чрез последователна 

публична дейност; 

 Създаване на мрежа за обмен на информация и диалог между Община Смолян и 

различните заинтересовани страни; 

 Повишаване на взаимодействието и координацията за прилагане на местната политика; 

 Подкрепа за създаването на клъстери в подходящи производства и услуги, включително 

и при сътрудничество с други общини. 
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Мярка 2.2. Интегрираност на местните политики в системата на регионално развитие 

1. Участие в съвместни проекти с общини от Смолянска област, както и от целия Южен 

централен район в сферата на :  

• Туризъм - Комплексен маркетинг на регионалния туристически продукт; 

• Екология - отпадъци, управление на водите; 

• Инфраструктура – осигуряване на  транспортен достъп; 

• Трансгранично сътрудничество с Република Гърция. 

2. Прилагане на интегриран подход за планиране и управление на територията на община 

Смолян и свързаните с нея природни, икономически и социални системи; 

3. Свързаност и допълняемост между приоритетите на секторните общински политики и 

програми за развитие; 

Мярка 2.3. Стимулиране участието на гражданите при управлението на местно ниво 

1. Анализ и оценка на потребностите на населението на местно ниво, както и 

определяне на приоритети, в които местните жители да припознаят своите нужди; 

2. Активен консултативен процес и избор на ефективен канал за комуникация между 

общинската администрация и местната общност; 

3. Насърчаване създаването на нови граждански сдружения. Подкрепа за създаване на 

местни инициативни групи в селските райони; 

4. Създаването на обществени съвети в помощ на местното самоуправление; 

5. Провеждане на публични дискусии, срещи с гражданството, обществени форуми; 

осведомителни кампании, публикации, анкети за стимулиране гражданската 

подкрепа и отговорност за предложените инвестиции; 

6. Установяване на модел за изготвяне на общинския стратегически документи за 

развитие в партньорство със заинтересуваните страни, органи и организации, с 

икономическите и социални партньори, местната общност, физически лица и 

представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община 

Смолян. 


