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Увод 
 
Настоящият анализ на потребностите е извършен в периода декември 2022 – 

февруари 2023 г. от работна група, определена със Заповед № РД-1289/13.12.2022 г., 
изменена със Заповед № РД-01-52/14.02.2023 г. на Кмета на Община Смолян, с 
активното участие на експерти от администрацията и директорите на социални услуги, 
предоставяни в община Смолян. 

Анализът обхваща територията на община Смолян и е разработен съгласно 
изискванията на Закон за социалните услуги и правилникът за прилагането му, Наредба 
за планиране на социалните услуги и е във връзка със стартиране разработването на 
Национална карта на социалните услуги. 

Основна цел на изготвения анализ на потребностите от социални услуги е да се 
извърши социално – икономическо проучване и демографска характеристика на 
общината, да се анализират видовете социални услуги, които се предоставят към 
настоящия момент, да се очертаят основните рискови групи и да се планират 
необходимите за населението социални услуги, които да бъдат включени в Национална 
карта на социалните услуги. 

 
1 Методология  

 
При изготвянето на настоящият анализ са използвани следните методи: 
- Първично проучване – събиране, обработка и анализ на информация, получена 

по официален път от всички заинтересовани страни за целите на изготвянето на 
Анализ на потребностите от социални услуги; 

- Вторично проучване – събиране, обработка и анализ на съществуващи данни от 
различни официални документи, изготвени и съхранявани в община Смолян – 
доклади и отчети от доставчици на социални услуги в община Смолян, План за 
интегрирано развитие на община Смолян 2021 – 2027, също така са използвани 
данни от ГРАО при община Смолян. 

Основни етапи и стъпки в проучването са: 
- Систематизиране на статистическите данни; 
- Обобщение и анализ на данните 
- Анализ на съществуващите социални услуги на територията на община Смолян; 
- Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани здравно-

социални услуги; 
- Изводи. 
Времевия обхват на проучването – 12.2022 г. – 02.2023 г. 
 
1.1 Цели  
− Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели 

осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 
индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които 
изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика; 

− Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 
областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

− Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 
които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

− Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 
идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за 
преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 
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1.2 Методи и източници на анализа   
 
За целите на анализът на потребностите от социални услуги в община Смолян са 

използвани следните източници на официална информация: Статистически данни на 
НСИ, предоставени ни от Териториално статистическо бюро – Смолян, Регионална 
здравна инспекция – Смолян, Дирекция „Бюро по труда“ Смолян, Дирекция „Социално 
подпомагане“ Смолян, Регионално управление на образованието – Смолян и 
ръководители на социални услуги, функциониращи на територията на община Смолян. 

Използвани са данни от ГРАО към община Смолян и План за интегрирано 
развитие на община Смолян 2021 – 2027. 

За да се извърши по-точна преценка на ситуацията в общината и потребностите 
на хората, получената информация се разглежда не само поотделно, но и в сравнение. 
Целта е да се проследят тенденциите и да се очертае по-прецизен профил на рисковите 
групи и необходимостта от социални услуги. 

 
 

2 Показателите в общината по критериите за 
социални и интегрирани здравно-социални услуги 

 
 
№ Наименование на критерия  Данни за 

община 
СМОЛЯН 
(брой) 

1 общ брой на населението  34 465 
2 общ брой на пълнолетните лица 29 463 
3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  5 002 
4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  10 209 
5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  4 544 
6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  96 
7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  1 690 
8 общ брой на лицата с трайни увреждания  4 640 
9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  1 441 
10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  96 
11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда  651 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  4 906 
13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 694 
14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 507 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 
затруднения 74 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 74 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 3 448 
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18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 200 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 32 
20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 32 
21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 579 
22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 579 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 7 106 
24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 176 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 
увреждания 96 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ 651 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 
трайни увреждания с определена чужда помощ 651 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване 368 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 
надтрудоспособна възраст в невъзможност за 
самообслужване 303 

 
 
3 Съществуващи социални и интегрирани  
здравно-социални услуги на територията на общината 
 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 

 
 
 
 
 
 
 

Място Целева група Брой 
места 

Посочва се 
средногодишна 
заетост за 2022 
г. в брой. 

Извършвани дейности, съотносими 
към услугите по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 
обхват 

гр. Смолян, 
ул. 
„Зорница“ 
№ 10 

Деца и 
младежи с 
увреждания 

 
 

24 

 
 

20 

1. дневна грижа; 
2.информиране и консултиране; 
3. терапия  
4. обучение за придобиване на 
умения; 
5. подкрепа за придобиване на 
трудови умения (за младежи над 16-
годишна възраст). 

Община 
Смолян 
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Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
 
 

Място Целева група Брой 
места 

Посочва се 
средногодишна 
заетост за 2022 
г. в брой. 

Извършвани дейности, съотносими 
към услугите по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 
обхват 

гр. Смолян, 
ул. 
„Зорница“ 
№ 10 

Пълнолетни 
лица с 
увреждания 

 
24 
 

 
23 

1. дневна грижа; 
2. информиране и консултиране; 
3. терапия и рехабилитация; 
 
 

Община 
Смолян 

 
 

Център за обществена подкрепа 
 
 
 
 

Място Целева група Брой 
места 

Посочва се 
средногодиш
на заетост за 
2022 г. в 
брой. 

Извършвани дейности, 
съотносими към услугите по 
чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 
обхват 

Адрес: гр. 
Смолян, 
бул. 
„България“ 
№24 

Деца в риск по смисъла 
на ЗЗД; 
Родители, осиновители, 
лица полагащи грижи 
за деца; 
Пълнолетни лица 
(родители) в кризисна 
ситуация или с 
потребност от 
преодоляване на 
последици от такава 
ситуация. 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

30 

1. информиране и 
консултиране; 
2. застъпничество и 
посредничество; 
3. обучение за придобиване 
на умения; 
4. общностна работа 
5. терапия и рехабилитация 
(само стандартите за 
терапия) 

Област 
Смолян 

 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

 
Място Целева група Брой 

места 
Посочва се 
средногоди
шна заетост 

Извършвани дейности, 
съотносими към услугите по 
чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 
обхват 
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за 2022 г. в 
брой. 

Адрес: гр. 
Смолян, ул. 
„Атанас 
Беров“ № 8 

Деца без увреждания по 
смисъла на ЗЗД, ако учат 
до завършване на средно 
образование, но не 
повече от 20 год. възраст 

 
 
 

14 
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1. резидентна грижа; 
2. информиране и 
консултиране  
3. застъпничество и 
посредничество; 
4. обучение за придобиване на 
умения. 

Социална 
услуга на 
областно 
ниво за 
удовлетворяв
ане на 
потребностит
е лица от 
цялата страна 

 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

 
 
 
 
 
 
 
 

Място Целева група Брой 
места 

Посочва се 
средногоди
шна заетост 
за 2022 г. в 
брой. 

Извършвани дейности, 
съотносими към 
услугите по чл. 15 от 
ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 
Смолян, ул. 
„Христо 
Христов“ 
№31 

Деца без увреждания по 
смисъла на ЗЗД, ако учат 
до завършване на средно 
образование, но не повече 
от 20 год. възраст 

 
 

12 
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1. резидентна грижа; 
2. информиране и 
консултиране  
3. застъпничество и 
посредничество; 
4. обучение за 
придобиване на 
умения. 

Социална услуга на 
областно ниво за 
удовлетворяване на 
потребностите лица 
от цялата страна 

 
 
 

Център за работа с деца на улицата 
 
 
 

Място Целева 
група 

Брой 
места 

Посочва се 
средногоди
шна 
заетост за 
2022 г. в 
брой. 

Извършвани дейности, съотносими 
към услугите по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: община 
Смолян, с. 
Широка лъка, ул. 
„Люлката“ 1 

деца  
 
 

20 

 
 
 

10 

1. информиране и консултиране; 
2. общностна работа; 
3. застъпничество и посредничество; 
4. терапия; 
5. обучение за придобиване на 
умения; 
6. осигуряване на подслон (за деца в 
кризисна ситуация, в светлата част 
на денонощието). 

Социална услуга на 
областно ниво за 
удовлетворяване на 
потребностите лица 
от цялата област. 
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Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидира
ни 
потребите
ли 

Брой 
обслужван
и лица 

Брой  
чакащи  
лица 
 

Брой 
асистенти 

Брой лица, 
администри
ращи 
услугата 

Териториален 
обхват 

Адрес: гр. Смолян, 
бул. България 12 

129 129 47 72 3 Община Смолян 

 
 

Дом за стари хора 
 
 
 
 
 
 
 

Място Брой 
места 

Посочва 
се 
средного
дишна 
заетост 
за 2022 г. 
в брой. 

Лежащи 
лица1  
Брой 

Извършвани дейности, 
съотносими към услугите по чл. 
15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: с. 
Фатово 

90 63 27 1. резидентна грижа (за лица в 
надтрудоспособна възраст); 
2. информиране и 
консултиране. 

Социална услуга на 
областно ниво за 
удовлетворяване на 
потребностите лица от 
цялата страна 

 
 
 

3.1.1 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 
функционират на територията на общината по проекти, финансирани 
от оперативни програми. 
 

 
Социална услуга/ 
място на 
предоставяне  

Финансирана 
по операция 

Точна дата на 
приключване 
на проекта 

Извършвани 
дейности, 
съотносими към 
услугите по чл. 
15 от ЗСУ 

Целева група Брой 
места 

Заетост2 
брой 

Проект с 
наименование: 
BG05M9OP001-
2.090-0008-C01 
„Нова 
дългосрочна 
грижа за лица с 
различни 
формми на 
деменция и 
техните 
семейства в 
Община 
Смолян“ 
наименование на 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 
2014-2020 

01.10.2022 г. 1. информиране 
и консултиране; 
2. терапия и 
рехабилитация; 
3. обучение за 
придобиване на 
умения; 
4. дневна грижа 
 

1. Възрастни хора (над 
18 г.) с различни форми 
на деменция и техните 
семейства; 
2. Възрастни хора с 
различни форми на 
деменция, ползващи 
други социални услуги 
в общността, както и 
лицата, които се грижат 
за тях; 
3. Възрастни хора с 
различни форми на 
деменция, ползващи 
услуги от резидентен 

 
40 

 
22 

 
1 Настанени лица с потребност от постоянни медицински грижи 
2 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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услугата „Дневен 
център за 
подкрепа на лица 
с различни форми 
деменция и 
техните 
семейства“, 
гр. Смолян, ул. 
„Евридика“ № 35 

тип в специализирани 
институции на 
територията на Община 
Смолян, и техните 
семейства; 

Община Смолян има дадено предварително одобрение от АСП за създаване на 
социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, считано от 
01.01.2023 г. 
 
Социална услуга/ 
място на 
предоставяне  

Финансирана 
по операция 

Точна дата на 
приключване 
на проекта 

Извършвани 
дейности, 
съотносими към 
услугите по чл. 
15 от ЗСУ 

Целева група Брой 
места 

Заетост3 
брой 

Проект с 
наименование: 
BG05M9OP001-
2.004-0044-C06 
„Предоставяне 
на услуги за 
ранно детско 
развитие в 
община Смолян“ 
наименование на 
услугата 
„Общностен 
център за 
предоставяне на 
интегрирани 
услуги за деца до 
7 годишна 
възраст“, 
гр. Смолян, кв. 
Каптажа, ул. 
„Христо 
Христов“ № 31 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 
2014-2020 

30.06.2023 г. 1. информиране 
и консултиране; 
2. общностна 
работа; 
3 терапия и 
рехабилитация; 
4. обучение за 
придобиване на 
умения; 
 

-Семейства с деца от 0 
до 7 годишна възраст, 
вкл. с увреждания; 
-Деца от 0 до 7 годишна 
възраст в риск и техните 
семейства; 
-Деца от 0 до 7 годишна 
възраст, вкл. с 
увреждания, настанени 
в специализирани 
институции и техните 
семейства. 
-Деца и възрастни в 
риск 

 
900 

 
50 

Община Смолян ще кандидатства по процедура „Бъдеще за децата“ на Програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. в обявения срок: 20.02.2023 г., с което да 
бъде осигурена устойчивост на проекта. 
 

 
4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно - социални услуги на 
територията на община Смолян 

 
В получено писмо с вх. № ЕО-СМ-087/18.01.2023 г. от Дирекция „Социално 

подпомагане“ е посочено, че към настоящия момент няма чакащи потребители за 
ползване на следните услуги: Дом за стари хора – с. Фатово; Център за работа с деца 
на улицата – с. Широка Лъка; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; Дневен 
център за деца и младежи с увреждания; Център за обществена подкрепа; Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания – кв. Устово и Център за настаняване 
от семеен тип за деца без увреждания – кв. Каптажа. 

 
3 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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В услугата „Асистентска подкрепа“ са регистрирани 47 чакащи лица.  
Огромен е интересът и към проектите, при които в Община Смолян се предоставят 

услуги в домашна среда – проект „Патронажна грижа+“, проект „Грижа в дома в 
община Смолян“.  

През последните няколко години, с реализирането на редица проекти по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“, на територията на община Смолян се предоставяха 
мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда, в рамките на които 
на потребителите се предоставяха медицински грижи, психологическа помощ, 
социална подкрепа, доставка на необходими лекарства и хранителни продукти и не на 
последно място домашни помощници се грижеха за хората и домовете им.  С всеки 
следващ проект броя на желаещите лица да ползват мобилни услуги и грижа в домашна 
среда се увеличава, което по безспорен начин показва, че жителите на общината имат 
нужда от този конкретен вид подкрепа. 

В този смисъл би могло да се направи изводът, че услугите в домашна среда, наред 
с услугите по Закона за личната помощ са сред най-желаните от жителите на община 
Смолян. Не без значение е и местоположението на социалните услуги, които в по-
голямата си част са ситуирани в гр. Смолян, което в една или друга степен затруднява 
жителите на останалите 85 населени места от общината, предвид отдалечеността им и 
липсата на редовен междуселищен транспорт. Въвеждането на мобилен подход при 
предоставянето на социални услуги, заради териториалната отдалеченост е вариант за 
гъвкав подход в сектора 

 
 
5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 
здравно-социални услуги на територията на община 
Смолян 

 
5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

 

социална услуга Брой потребители, които към 31.12.2021 г. ползват социални 
услуги, разбити по общини/области, откъдето са пристигнали. 

Общ брой 
заети места 

към 
31.12.2021 г. 

  
брой  потребители пристигнали от  

община/област  

18 Дневен център за деца и 
младежи с увреждания 

гр. Смолян, ул. "Зорница" №10 
18 общ. Смолян, обл. Смолян 

Дневен център за 
пълнолетни лица с 

увреждания 
гр. Смолян, ул. "Зорница" №10 

22 общ. Смолян, обл. Смолян 22 

Дом за стари хора 
с. Фатово, общ. Смолян 

28 потребители общ. Смолян, обл. Смолян 

62 
2 потребители общ. Баните, обл. Смолян 
4 потребители общ. Девин, обл. Смолян 
З потребители общ. Златоград, обл. Смолян 
4 потребители общ. Мадан, обл. Смолян 
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1 потребител общ. Рудозем, обл. Смолян 
З потребители общ. Чепеларе, обл. Смолян 
З потребители общ. Пловдив, обл. Пловдив 
З потребители общ. Асеновград, обл. Пловдив 
1 потребител общ. Раковски, обл. Пловдив 
2 потребители общ. Хисаря, обл. Пловдив 
1 потребител общ. Айтос, обл. Бургас 
2 потребители общ. Пирдоп, обл. София 
1 потребител общ. София, обл. София 

1 потребител общ. Стражица, обл. Велико 
Търново 

1 потребител общ. Русе, обл. Русе 
1 потребител общ. Хасково, обл. Хасково 
1 потребител общ. Габрово, обл. Габрово 

Център за обществена 
подкрепа 

гр. Смолян, бул. "България" 
№24, ет. 3 

41 потребители общ. Смолян, обл. Смолян 
32 заети 

(48 
обслужени) 

6 потребители общ. Чепеларе, обл. Смолян 

1 потребител общ. Баните, обл. Смолян 

Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 

увреждания 
гр. Смолян, ул. "Христо 

Христов" №31 

2 потребители общ. Доспат, обл. Смолян 

5 2 потребители общ. Чирпан, обл. Стара Загора  

1 потребител  
общ. Гълъбово, обл. Стара 
Загора  

Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 

увреждания 
гр. Смолян, ул. "Атанас Беров" 

№8 

3 потребители община Смолян, обл. Смолян 

9 

1 потребител 
общ. Стара Загора, обл. Стара 
Загора 

1 потребител гр. София, обл. София 
1 потребител общ. Асеновград, обл. Пловдив 

1 потребител 
общ. Гълъбово, обл. Стара 
Загора  

1 потребител 
общ. Мъглиж, обл. Стара 
Загора 

1 потребител 
общ. Раднево, обл. Стара 
Загора 

Център за работа с деца на 
улицата 

с. Широка лъка,  
ул. "Люлката" №1 

6 потребители общ. Смолян, обл. Смолян 10 

4 потребители общ. Чепеларе, обл. Смолян 
 

 
6 Информация за демографското развитие в община 

Смолян 
 

Демографската характеристика включва в себе си данни за: общия брой на 
населението, разпределението по пол, обща и трудоспособна възраст, стойности на 
естествения и механичния прираст. Проследяването на движението на тези данни във 
времето между най-малко пет последователни години дава представа за очертаващите 
се тенденции в развитието на тази територия. В същото време могат да бъдат 
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обособени и онези фактори, които могат да се превърнат в заплахи, а от друга страна да 
бъде отчетен и потенциала им да бъдат използвани като възможности за това развитие. 

Общ брой на населението и тенденции през последните години 
Данните от разпределението на населението по населени места и пол от НСИ – 

Инфостат (https://infostat.nsi.bg) показват, че постоянната тенденция на намаляване на 
населението в по-голямата част от общините в страната, наблюдавана през последните 
повече от 10 години се отчита и в община Смолян. 

 Брой население по пол и по години 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

мъже 19190 18841 18425 18064 17730 17452 17089 16775 16377 
жени 20563 20238 19847 19543 19327 19023 18740 18513 18088 
общо 39753 39079 38272 37607 37057 36475 35829 35288 34465 
ръст -5 288 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат 
(https://infostat.nsi.bg)  
 

Данните от таблицата по горе показва, че в периода 2013-2021 год. местното 
население постепенно намалява. Справката сочи, че общата загуба на жители за 
посочения 9-годишен период е общо 5 288 души.  

При направения разрез на данните по пол е видно, че населението е сравнително 
равномерно разпределено – мъжете представляват около 48%, а жените 52%. Това 
съотношение обаче през годините показва тенденция към увеличаване на процентния 
дял на жените за сметка на намаляване на дяла на мъжете. От представените данни е 
видно, че броят на мъжете намалява по-бързо от този на жените, поради което 
разликата между тях постепенно нараства. Ако в началото на периода през 2013 г. 
разликата между половете е 1 373 души в полза на нежния пол, то тази разлика в края 
на изследвания период 2021 г. е нараснала и жените са с 1 711 бр. повече от мъжете.  

При извършен сравнителен анализ между процентното изменение на населението в 
периода 2013-2020 г. на ниво район, област и община е видна сериозна разлика между 
ЮЦР спрямо областта и общината. Докато населението общо за Южен централен 
район се е изменило с -3,41%, то за областта (-12,33%) и общината (11,23%) стойността 
на процентното изменение е близо 4 пъти по-голяма. Очевидно на територията както на 
област Смолян, така и на ниво община Смолян са налице сериозни социално-
икономически фактори, които водят до намаляване на населението със скорост 4 пъти 
по-голяма от колкото в някои от останалите области и общини намиращи се в обхвата 
на Южен централен район.  

 

Администрати-
вен район/ 
Населени 

места 

Население към 31.12.2013 г. Население към 31.12.2020 
г. 

% 
изменение 
2013/2020 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

Южен 
Централен 
Район 

1453619 707849 745770 1403991 680169 723822 -3,41 

Област 
Смолян 116218 56622 59596 101887 48940 52947 -12,33 

Община 
Смолян 39753 19190 20563 35288 16775 18513 -11,23 

с. Арда 273 131 142 195 97 98 -28,57 

https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
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с. Виево 389 188 201 313 150 163 -19,54 
с. Влахово 345 161 184 308 148 160 -10,72 
с. Градът 122 64 58 101 52 49 -17,21 
с. Дунево 125 65 60 115 59 56 -8,00 
с. Катраница 178 86 92 159 78 81 -10,67 
с. Кутела 322 165 157 285 151 134 -11,49 
с. Могилица 380 190 190 303 148 155 -20,26 
с. Момчиловци 1189 577 612 1004 471 533 -15,56 
с. Мугла 208 98 110 135 60 75 -35,10 
с. Петково 289 193 96 251 172 79 -13,15 
с. Подвис 130 59 71 122 56 66 -6,15 
с. Полковник 
Серафимово 131 66 65 112 56 56 

-14,50 

с. Река 216 105 111 182 87 95 -15,74 
с. Сивино 154 81 73 114 61 53 -25,97 
с. Смилян 1677 834 843 1582 760 822 -5,66 
гр. Смолян 29562 14221 15341 26718 12655 14063 -9,62 
с. Соколовци 155 76 79 117 56 61 -24,52 
с. Стойките 209 92 117 172 74 98 -17,70 
с. Тикале 126 53 73 108 50 58 -14,29 
с. Требище 142 64 78 100 45 55 -29,58 
с. Търън 685 326 359 651 310 341 -4,96 
с. Широка лъка 462 216 246 378 173 205 -18,18 
Източник: План за интегрирано развитие на община Смолян 2021-2027 г. 
 
Анализът на процентното изменение през изследвания период 2013-2020 год. по 
населени места е извършено на база данните от НСИ като са отчетени тези населени 
места, които за 2020 г. са с население над 100 души. Както е видно от всичките 86 
населени места тези с население над 100 души са общо 23 броя. В част от останалите 63 
села или регистрираните жители са дори под 10 души, като много често местните 
жители са по един или двама в конкретното населено място или липсват постоянно 
живеещи. При разбивката на броя на жителите по местоживеене за последния 8-
годишен период (от таблицата по-горе) се вижда, че във всички населена места се 
отчита постоянно намаляване на населението.  
Прегледът на разпределението на жителите по пол по отделните населени места с 
официално регистрирано население над 100 души в общината показва, че с изключение 
на селата Петково (броят на мъжете е почти двойно по-голям от броя на жените, 
дължащо се на функциониращия Дом за пълнолетни лица с психични разстройства), 
Момчиловци, Смилян и Широка Лъка, както и в общинския център Смолян (броят на 
жените надвишава този на мъжете с 1408 души), между броя на мъжете и жените не се 
наблюдават големи разлики. 
 

Естествен и механичен прираст на населението в община Смолян 

Данни/информация за демографското развитие в община СМОЛЯН за последните 5 години: 
    2021 2020 2019 2018 2017 
Общ брой на населението  брой  34465 35288  35829   36475  37057 
Раждаемост брой  221  221  235  241  285 
Смъртност брой  747  735  609  555  619 
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Източник: Териториално статистическо бюро – Смолян, писмо №ЕО-СМ-033-001/ 31.01.2022 
 

През последните повече от две десетилетия в страната под влиянието на 
разнородни фактори от различен икономически, социален и психологически характер 
се наблюдава неблагоприятна тенденция както при естествения, така и при механичния 
прираст на населението в по-голямата част от страната. Това оказва решаващо влияние 
върху демографските процеси, тъй като от естественото и механичното движение на 
населението зависи неговият брой на дадената територията, а от там и 
жизнеспособността на общността, която населява тази територия. 

Естественият прираст на населението се характеризира със съотношението 
между раждаемостта и смъртността. При направеното проучване на територията на 
община Смолян се вижда, че естественият прираст е с постоянни отрицателни 
стойности през изследвания период. След 2020 г., се наблюдава значително нарастване 
на смъртността, което вероятно е в голяма степен повлияно от здравната криза с 
COVID-19. 

За последните пет години негативна тенденция се наблюдава по показател 
раждаемост, като от 285 раждания през 2017 г. намалява с 64 броя и достига до 221. 
Показателят смъртност пък се увеличава със 128 човека за периода 2017-2021, което е 
логично с оглед наблюдаващото се застаряване на населението. 
 

Население по възраст и местоживеене 
 
Друга важна демографска характеристика за населението на една територия е 
разпределението по възрастови граници. То ни дава информация за наличието и 
степента на застаряване. Това е важен фактор, тъй като има отношение и към 
трудоспособността на населението, а оттам и към потенциала за развитие на 
територията. 
 

 
Община Смолян 2017 Община Смолян 2021  

Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата 
Изменение  

брой 

Общо 37057 27851 9206 34465 26167 8298 -2592 
0 - 4 1346 1114 232 1164 948 216 -182 
5 - 9 1530 1252 278 1352 1126 226 -178 
10 - 14 1603 1308 295 1562 1271 291 -41 
15 - 19 1452 1172 280 1488 1230 258 36 
20 - 24 1160 914 246 968 763 205 -192 
25 - 29 1792 1463 329 1144 893 251 -648 
30 - 34 2447 1972 475 1823 1486 337 -624 
35 - 39 2643 2142 501 2440 1961 479 -203 
40 - 44 2695 2133 562 2585 2094 491 -110 
45 - 49 2797 2190 607 2621 2050 571 -176 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -968 -956 -844 -796 -904 
Заселени брой  645  766  623  582  732 
Изселени брой  942  793  893  849  948 
МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -297 -27 -270 -267 -216 
Гъстота на населението бр. души на кв. км.  40 41   41  42  43 
Брой градско население брой  26167 26718  27092  27505  27851  
Брой селско население брой  8298 8570  8737  8970  9206  
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50 - 54 2732 2090 642 2710 2092 618 -22 
55 - 59 3156 2367 789 2640 2004 636 -516 
60 - 64 3130 2302 828 3078 2288 790 -52 
65 - 69 2883 2012 871 2798 2010 788 -85 
70 - 74 2243 1499 744 2512 1736 776 269 
75 - 79 1603 965 638 1740 1156 584 137 
80+ 1845 956 889 1840 1059 781 -5 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат 
(https://infostat.nsi.bg 
 
Това, което прави впечатление и буди сериозна тревога е фактът, че докато най-
възрастното население в диапазона от 70 г. до 79 г. и нагоре се е увеличило с общо 406 
души за 2021 г. спрямо 2017 г., то младите в диапазона от 20 г. до 34 г. за същия период 
са намалели с общо - 1464 души. Най-драстична негативна промяна от -648 души се 
отчита при групата в диапазона от 25 до 29 години. Сериозно намаление се наблюдава 
и при най-малките жители на територията от 0 до 9 години, тъй като намаляването на 
жители в този възрастов диапазон за изследвания период е общо 360 души. 
 
От представените данни може да бъде направено предположението, че почти 
половината от броя на жителите, с което намалява населението на общината са именно 
младите семейства с малки деца до 9 години и то основно именно от общинския център 
Смолян. 
 
 

Численост и дял на етническите групи в община Смолян, според 
преброяването на населението през 2021 г. 

Източник: Териториално статистическо бюро – Смолян 
 
От таблицата по-горе се вижда, че най-много представители има от българската 
етническа група, следвана от ромската, а трета по численост е групата, не пожелала да 
се самоопредели. 
 

Трудоспособност на населението 
 
Друга важна характеристика, която определя способността на населението да подобри 
качеството на живот на територията, която населява, е разпределението по брой на 
жителите в три групи според трудоспособността на възрастовите категории. 
 

    (брой) 

    2017 2018 2019 2020 2021 

Етнически групи Численост 
Общо 33 688 
Българска 32 067 
Турска 164 
Ромска 411 
Друга 300 
Не се самоопределят 48 
Не отговорили 372 
Непоказана 326 

https://infostat.nsi.bg/
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Община 
Смолян 

Общо 37057 36475 35829 35288 34465 

Под трудоспособна възраст 
4808 4703 4618 4531 4430 

В трудоспособна възраст 
22029 21474 20854 20432 19826 

Над трудоспособна възраст 
10220 10298 10357 10325 10209 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат 
https://infostat.nsi.bg  
      
 
През 2021 г. населението в под трудоспособна възраст е намаляло с 378 души в 
сравнение с 2017 г. 
 
През 2021 г. населението в трудоспособна възраст в община Смолян възлиза на 19 826 
души. В сравнение 2017 г., то е намаляло със  2 203 лица. 
 
Лицата в над трудоспособна възраст през 2021 г. също са намалели спрямо 2017 г. с 11 
души. 
 
 
Изводи: 

1. Установилата се тенденция на намаляване на населението е тревожен факт, 
който води до постепенно обезлюдяване на територията и застаряване на 
населението, като голяма част от напусналите са младите до 34 год. Това 
предполага вземането на сериозни мерки, чрез които да бъде спрян този процес. 

2. В последните пет години най-голямо намаление - 2 2023 души се отчита при 
населението в трудоспособна възраст, следвано от лицата в под трудоспособна 
възраст – 378 души , а най-малко в лицата над трудоспособна възраст – 11 души. 

3. С оглед планирането на потребността от социални услуги би могло да се 
направи изводът, че населението на общината е ясно изразено като застаряващо 
и в този смисъл услугите, които следва да се планират и да удовлетворяват 
нуждите на населението е необходимо да бъдат насочени към възрастните, 
самотно живеещите възрастни и хората с увреждания. Едновременно с това 
обаче е от изключителна важност да бъдат предприети мерки - политически, 
икономически и социални по отношение запазване на младите хора в общината. 

 
 
7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Смолян 
 
7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 
Социалните услуги в община Смолян са достъпни, разнообразни и качествени, 

даващи възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и 
групи в риск, като същевременно отговарят на динамичните промени в съвременното 
общество. 

Вид на услугата Капацитет 
Средногоди
шна заетост 

за 2022 г. 

https://infostat.nsi.bg/
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Социални 
услуги в 

специализир
ани 

институции 

Дом за пълнолетни лица с психични 
разстройства  

- с. Ровина, общ. Смолян 
87 87 

Дом за пълнолетни лица с психични 
разстройства - с. Петково, общ. Смолян 100 100 

Дом за стари хора - с. Фатово, общ. Смолян 90 63 
Дом за деца лишени от родителска грижа - с. 
Широка лъка, Общ. Смолян (понастоящем 

Център за работа с деца на улицата) 
15 12 

Социални 
услуги в 

общността 

Комплекс за социални услуги за деца, 
младежи и пълнолетни лица с увреждане, 
който включва:  

48 43 

• Дневен център за деца и младежи с 
увреждания 24 20 

• Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания 24 23 

Център за обществена подкрепа към КСУДС- 
гр. Смолян 40 44 

Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания - ул. „Христо Христов“ №31 

към КСУДС- гр. Смолян 3-12 
12 5 

Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания - кв. Устово, ул. „А. Беров“ 

№8 към КСУДС- гр. Смолян  
14 7 

Асистентска подкрепа                                            129 129 

 Лична помощ 
съгласно Закон за личната помощ 238 238 

Общо:  773 728 
 

В рамките на общината към момента се предоставят следните социални услуги: 

 
➢ Център за работа с деца на улицата - с. Широка лъка, община Смолян 
 Домът за деца, лишени от родителска грижа „К. Ванчева”, с. Широка лъка е открит 

през 1967 г. като специализирана институция за деца в риск. От 01.01.2021 год. в него е 
разкрита  нова социална услуга - „Център за работа с деца на улицата“. Капацитетът на 
институцията в началото на 2021 г. е с 20 места с персонал от 10 човека, където могат 
да бъдат настанени деца от 7 до 14 годишна възраст. Децата и младежите ползват 
психологични, социални и логопедични услуги и от Центъра за обществена подкрепа 
гр. Смолян. Новият център в Широка лъка предоставя иновативна социална услуга с 
предоставяне на седмична грижа, както нейната цел е да предотврати ранното отпадане 
от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и 
младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. Освен това социалната 
услуги се стреми към изграждането на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на 
взаимоотношенията между деца и родители, стимулиране на умственото, физическото 
и душеното развитие на децата, съобразно възрастта и интересите им. В центъра се 
предоставя комплекс от здравни, социални и образователни услуги, като целевата група 
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са деца от 4 до 14 години, техните семейства и близкото им обкръжение от 
маргинализирани и други общности, които са в риск от отпадане от образователната 
система и застрашени от социална изолация. Центърът се намира в близост до ОУ 
„Никола Вапцаров“ и ДГ „Детелина“ в селото, а младите му възпитаници могат да се 
възползват и от организираните извънкласни занимания. 

➢ Дом за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР)- с. Ровина, 
община Смолян 

Това е резидентна грижа, която предоставя социални услуги на лица навършили 18 
години с тежки психични разстройства, в специализирана среда. Капацитетът на 
институцията е 87 места, като обслужващия персонал се състои от 46 бр. различни 
специалисти. Осигурено е 24-часово медицинско обслужване. Потребителите ползват 
услугите на ОПЛ, стоматолог, психиатър, различни медицински специалисти при 
необходимост. Услугата е предназначена  само за жени.  

С финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. на стойност                                
1 573 452,30 лв., Община Смолян е реализирала проект, посредством който е извършен 
основен ремонт на материалната база на институцията. 

Потребителите на социалната услуга са разпределени по 2, 3 или 4 в стая. Общият 
брой на спалните помещения е 27, като 1 от тях се ползва за изолатор. Всяко спално 
помещение разполага със собствен санитарен възел и баня. Съществуват общи бани и 
санитарни възли за всеки от етажите. Всички спални помещения са обзаведени с 
гардероб, маса, столове, нощни шкафчета и телевизионен приемник, с възможност за 
избор на програми. Обособени са 3 занимални и библиотека, оборудвани с телевизия, 
интернет, набор художествена литература и различни пособия за занимателна терапия, 
социална работа и психо-социална рехабилитация. Съществува и рехабилитационна 
зала, която разполага с велоергометър, шведска стена, пътека, масажен стол, уреди за 
физио и магнитотерапия. В чертите на ДПЛПР-с. Ровина е изградена и спортна 
площадка на открито, в това число и уреди за рехабилитация на открито. Материалната 
база е в добро общо състояние. 

Потребителите имат личен избор при абонамент на периодични издания  и 
художествена литература в градската библиотека, вземат участие в 
премиерни спектакли  и изложби - базари на изработените от тях изделия. В 
институцията има сформирана певческа група, която е лауреат на множество награди 
от фестивали на хора с увреждания. Участват в литературни конкурси и печелят 
награди. Ежегодно, част от потребителите, се включват в оздравителен отдих на море и 
балнеолечение. 

➢ Дом за пълнолетни лица с психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев“ 
- с. Петково, община Смолян 

Домът за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Петково е открит на 
05.09.1955 година и е резидентна грижа в специализирана среда само за мъже, с 
диагноза шизофрения. 

Капацитетът на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) е 100 
души, с профил за мъже над 18 годишна възраст, които към настоящия момент е изяло 
запълнен. Общата численост на персонала е 53 души. Здравните грижи се осъществяват 
от личен лекар, психиатър, фелдшер и медицински сестри. Обслужването е 24 часово. 
Социалните, психологични и трудотерапевтични дейности се осъществяват на базата на 
разработени индивидуални планове на настанените в Дома. Осигурява се здравословна 
храна, съобразена и с желанията на потребителите. 
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Домът е разположен в две сгради: една сграда на три етажа и една сграда на пет 
етажа. Сградите са топло изолирани, спалните помещения са със самостоятелни 
санитарни възли. 

Обзавеждането на стаите е съобразено с броя на настанените лица и се състои от 
легла, нощни шкафчета, гардероби за лични вещи, масичка, столове и телевизор. 
Спалните помещения са с 2-3 легла, със самостоятелни санитарни възли.  

През 2010 г. с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са 
осигурени средства за извършване на строително-ремонтни работи и оборудване на 
стойност 408 034,84 лв.  

На този етап материалната база е в добро общо състояние, но е необходимо 
извършване на освежителен ремонт и изграждане на рампа за достъп на 
трудноподвижни лица.  

➢ Дом за стари хора - с. Фатово, община Смолян 
Това е резидентна грижа в специализирана среда за предоставяне на социални 

услуги на стари хора, за които са се изчерпали възможностите за грижи и извършване 
на услуги в общността. Капацитетът на Дома за възрастни хора е 90 места. 
Съотношението мъже/жени е 50/50. Осигурена е медицинска и стоматологична помощ 
на лицата. В специализираната институция за предоставяне на социални услуги е 
поставен акцент на до болничното лечение и грижи, осъществявано от медицински 
фелдшер, старша медицинска сестра и 6 медицински сестри, осигуряващи 24 часово 
обгрижване. 

Домът е разположен в три сгради с по два етажа. До края на 2010 година, Община 
Смолян изпълни проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. 
Фатово“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
посредством, който са извършени строително-ремонтни работи и оборудване на 
стойност 1 783 520,23 лв. 

В първата сграда е разположено отделението за лежащо болни, което се състои от 
10 стаи с 34 легла. В отделението има и дневна стая за социални контакти, оборудвана 
и обзаведена съобразно желанията и потребностите на потребителите на социални 
услуги. 

Отделението за лежащо болни е приспособено за хора с увреждания, със система за 
повикване, платформа за инвалидни колички, както и помощни средства - инвалидни 
колички, тоалетни столове, проходилки и антидекубитални дюшеци. 

Втората сграда е на два етажа. Спалните помещения във втората сграда са 10 стаи с 
по три легла и по една дневна стая за социални контакти на етаж. Санитарните възли са 
общи на всеки етаж. 

Третата сграда е на два етажа. Спалните помещения са 11 с общо 26 легла, от които 
4 стаи са с по 3 легла и 7 стаи с по две легла. В третата сграда има стая за 
функционална трудотерапия и дърводелска работилница. 

На този етап ДСХ Фатово се нуждае от реформиране и привеждане към 
изискванията, посочени в Наредбата за качеството на услугите. 

➢ Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни с увреждания, 
гр. Смолян 

Комплексът се намира в гр. Смолян, кв. Нов център, ул. „Зорница“ №10. 
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Капацитетът на услугата в общността е 48 човека, като комплексът е разделен на: 
Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 24 места и Дневен център 
за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 24 места. 

Основни потребители на комплекса са лица с различни увреждания, предимно 
ДЦП, синдром на Даун, аутизъм, синдром на Корнелия де Ланге, синдром на Аспергер, 
тежка степен на умствена изостаналост,глухонемота, различни личностни разстройства, 
микроцефалия, хидроцефалия, други малформации и др. 

Услугата включва социални дейности, които 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 
рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните 
контакти. 

Комплексът разполага със зали за групови занимания, рехабилитационна зала, 
логопедичен кабинет, кабинет на психолога, трудотерапевтичен кабинет, сензорна стая, 
медицински кабинет, спални помещения. Занималните и специализираните кабинети са 
оборудвани с всички необходими уреди и помощни средства необходими за 
осигуряване стимулираща развитието среда. 

Мултидисциплинарният екип, предоставящ социалните услуги, включва социални 
работници, възпитатели, психолог, логопед, кинезитерапевт, рехабилитатор, 
трудотерапевт, медицинска сестра, помощен персонал, административни служители. 

➢ Център за обществена подкрепа, гр. Смолян 
Това е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с 

превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен 
живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: 
социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на 
родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт 
при развод/раздяла, 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. Към 2021 г. 
Центърът е с капацитет 40 места. 

➢ Общностен център, гр. Смолян 
От 01.08.2016 г. дейностите предоставяни от Общностен център се реализират по 

проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 
Всички услуги в Общностния център са безплатни. 

От м. ноември 2016 г. до момента по проекта са се предоставяли и продължават да 
се предоставят услуги за оказване подкрепа на родителите и подпомагане на децата от 0 
до 7 годишна възраст във всички области на развитие, а именно: 

- Ранна интервенция на уврежданията. Услугите се извършват от педиатър, 
социален работник, рехабилитатор, логопед и психолог, като до момента са се 
възползвали 90 потребители. Активни потребители към момента са 45 деца. 

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Услугата се 
извършва от специален педагог и от нея се възползват потребителите от услугата 
Ранна интервенция на увреждания. 
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- Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и 
подкрепа. Услугата се предоставя от екип, включващ медиатор, психолог, 
педиатър, мед. сестра, акушерка, гинеколог, социални работници, като до момента 
са се възползвали 384 потребители. Активни потребители към настоящия момент 
са 179 деца и семейства. 

- Допълнителна подготовка за равен старт в училище. Услугата се предоставя 
от педагози, чрез дейността Създаване на летни групи/училища в училищата СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян и ОУ  „Св. св. Кирил и Методий“ – с. 
Смилян, като децата преминали през летните училища са 114 деца. Активни 
потребители към настоящия момент са 30. 

- Здравна консултация за деца. Услугата се извършва от педиатър, стоматолог, 
медицинска сестра и медиатори, като 840 деца са се възползвали. Към настоящия 
момент потребителите са 355 деца. 

 

➢ Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания – гр. 
Смолян, кв. Каптажа 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) на възраст               
3-12 г. е разкрит, като държавно-делегирана дейност от 1 юни 2015 г. Сградата на 
Центъра е построена през 2009 г. по проект на община Смолян, финансиран от 
Социално инвестиционния фонд към МТСП.  Завършването на сградата, обзавеждането 
и оборудването е реализирано от Фондация „Международна социална служба – 
България“ в рамките на проект „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване 
на деца и младежи от област Смолян“, финансиран от Фондация „Медикор“, 
Лихтенщайн и отваря врати на 1 ноември 2013 г. Капацитетът към 2021 г. е 12 деца, 
момчета и момичета на възраст от 3 до 12 години. 

Основните дейности по предоставяне на услугата са:  Осигуряване на сигурна и 
безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата; 
Осигуряване на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и 
рехабилитация; Консултиране и информиране: социално, психологическо, 
педагогическо, здравно, професионално; Задоволяване на образователните 
потребности; Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на 
знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот; 
Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно 
решение от децата и младежите; Осигуряване възможност на децата и младежите да 
възстановят и поддържат връзка с родителите и семейството си. 

➢ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - гр. 
Смолян, кв. Устово 

Предоставянето на услугата стартира през 2014 г. като Център за настаняване от 
семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места. От 01.04.2018 г. е 
променена целевата група на Центъра, като новата социална услуга е Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания. Към настоящия момент ЦНСТДБУ, 
капацитетът е 14 деца – момчета и момичета, на възраст от 13 до 18 г. Екипът на 
центъра се състои от 10 души. 

Предлаганата социална услуга е от резидентен тип, която предоставя жизнена 
среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за 
които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в 
биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. 
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Освен изброените социални услуги предоставяни в специализирани институции и в 
общността на територията на община Смолян се предлагат услуги в домашна среда, 
както и „Топъл обяд“, „Приемна грижа“ и „Детска кухня“, изпълнявани в повечето 
случаи чрез финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ФЕПНЛ „Храни“. 

➢ Социални услуги в домашна среда 
Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на 

лица/деца с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и други уязвими групи. Чрез 
тези услуги се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в 
домашна среда. Съобразно спецификите, те са насочени към: социална работа и 
консултации, съдействие за организация на свободното време и осъществяване на 
контакти; поддържане на хигиена, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други 
комунално-битови дейности; съдействие за снабдяване с необходимите помощни 
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия; 
битови услуги и др. Социалните услуги в домашна среда включват: 

Личен асистент – считано от 01.01.2019 г., в Община Смолян се предоставя 
механизъм „Лична помощ“ по Закона за личната помощ. 

Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне ползвателите 
на лична помощ да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, 
независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и 
дейности. Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, 
за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, 
домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните 
ограничения. Ползвател на лична помощ е: 

- човек с трайно увреждане с установен вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

- дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност без определена чужда помощ. 

Към 01.02.2023 г. потребителите, включени в механизма „Лична помощ“ са 238 
деца/лица. 

Социален асистент – считано от 12.04.2021 г., социалната услуга се предоставя 
по Закона за социалните услуги, чл. 15, т. 10 „Асистентска подкрепа“. Асистентската 
подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: 
самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на 
тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. 
Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за: 

- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 
нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

- 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. Към настоящия момент потребители на услугата са 
129. 
Домашен помощник – считано от 19.07.2021 г. услугата се предоставя по 

проект BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
Целта на проекта бе да се осигурят мобилни интегрирани здравно-социални услуги в 
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домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, както и подкрепа за адаптиране 
на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с 
разпространението на COVID-19.  

В рамките на проекта се работи по две основни направления:  
1. Предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна 

грижа“, от който се възползваха общо 151 потребителя;  
2. Превенция на COVID-19 в социалните услуги. В рамките на второто направление 

на проекта, а именно осигуряване на превенция на COVID-19 в социалните услуги, 
държавно делегирани дейности бяха осигурени лични предпазни средства за 
служителите в социалните услуги; мерки за дезинфекция на сградния фонд на 
социалните услуги; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги за 
COVID-19 и назначаване на допълнителен персонал в социалните услуги. 

Общо 761 потребители се възползваха от предоставените здравно-социални грижи 
по проекта и прилагане на допълнителни мерки за превенция от COVID-19.  

От 10.02.2023 г. стартира изпълнението на проект „Грижа в дома в община 
Смолян“, финансиран от Европейски социален фонд + чрез Програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2021 – 2027. Проектът е на стойност 1 234 339, 26 лв. и ще се 
изпълнява на територията на населените места в общината. Срокът за изпълнение на 
проекта е 14 месеца – 10.02.2023 – 10.04.2024. Ще бъдат обхвани 231 човека в 
неравностойно положение от община Смолян. Целта на проекта е да се осигури 
подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност от 
самообслужване и зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда, включително в контекста на пандемични 
ситуации. 

 
7.1.2 Жилищни условия 
От разпределението  на баланса на територията на община Смолян е видно, че едва 

2,20% са териториите, които имат жилищни функции. Като цяло от таблицата е видно, 
че общия процент от територията на общината, който е зает с площи, на които се 
извършват антропогенни дейности с изключение на земеделието е едва около 4%. 
Предвид планинският релеф очаквано най-голям процент от територията на общината е 
зает от гори, 67,62%. Долната таблица детайлизира териториалната картина: 

Баланс на територията на община Смолян 
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  Опорен план  
Територии с общо предназначение  Площ /xa/  %  
Жилищни функции  1869,13  2,20  
Обществено-обслужващи функции  110,62  0,13  
Производствени дейности  149,34  0,18  
Складови дейности  12,93  0,02  
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони  832,40  0,98  
Спорт и атракции  162,87  0,19  
Озеленяване, паркове и градини  183,99  0,22  
Гробищен парк  28,42  0,03  
Комунално обслужване и стопанство  20,29  0,02  
Земеделски територии, в т.ч.:  0,00  0,00  
Обработваеми земи-ниви  2338,40  2,75  
Обработваеми земи-трайни насаждения  88,36  0,10  
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Необработваеми земи  18297,23  21,53  
Гори  57061,73  67,15  
Защитни гори  0,00  0,00  
Рекреационни гори  0,00  0,00  
Горски земи  2470,72  2,91  
Водни площи  299,13  0,35  
Транспорт и комуникации  592,42  0,70  
Техническа инфраструктура  27,46  0,03  
Смесена многофункционална зона  1,59  0,00  
Терени с специално предназначение  96,11  0,11  
Земеделски земи с възможност за промяна на предназначението  0,00  0,00  
Терени за сметища, депа за отпадъци и инсталации за преработка на 
отпадъци  

0,00  0,00  

Терени за сметища, депа за отпадъци и инсталации за преработка на 
отпадъци  

0,00  0,00  

Защитени и нарушени територии      
За възстановяване и рекултивация  0,28  0,00  
За опазване на културното наследство  9,22  0,01  
За природозащита - защитени територии и защитени зони  294,10  0,35  
С особена териториално устройствена защита  28,79  0,03  
С активни и потенциални свлачища и срутища  0,00  0,00  
Други нарушени територии  5,47  0,01  
Обща площ:  84981,01  100,00  
Източник: ОУП Смолян  

 
 
7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 
Един от основните показатели за добри възможности по отношение на качеството 

на живот в т. ч. и икономическото развитие е свързаността на дадената територия. Тази 
свързаност в най-голяма степен се определя от наличието и състоянието на пътната 
инфраструктура, която свързва както населените места помежду им вътре в общината, 
така и осъществява връзката с останалите населени места в страната и извън нея. 

Община Смолян се намира в Средни Родопи и граничи с общините Девин, 
Чепеларе, Баните, Мадан, Рудозем, а на юг опира до националната граница с Република 
Гърция. На територията на общината няма летище и жп транспортна инфраструктура. 
Тъй като автомобилният транспорт е единственият вид транспорт на територията на 
общината, то от особено голямо значение е наличието на достатъчно пътища, както и 
състоянието на съществуващите пътища. Пътната мрежа осигурява единствената 
възможност на населението за достъп до социални услуги и снабдяване на територията 
на общината, за индустрията и селското стопанство – за пренос на стоки и товари, 
както и връзка с останалата част от страната. 
➢ Републиканска пътна мрежа 

Данни за пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община 
Смолян са предоставени от АПИ и ОПУ Смолян чрез писма и становища по 
предварителния проект на ОУПО и Доклада за екологична оценка на плана. Писмата и  
становищата са приложени към окончателния проект. 
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Второкласният път II-86 е основната пътна артерия, осигуряваща връзката на 
Община Смолян с територията на страната и съседни държави през гр. Пловдив и 
автомагистрала „Тракия“. Второкласният път II-86 осигурява възможност за достъп до 
ГКПП „Рудозем –Ксанти“. Дублиращ маршрут е Републикански път III-866 „Смолян – 
Стойките – Широка лъка - Михалково – Кричим – Стамболийски - Пазарджик“ за връзка 
с път I-8, автомагистрала „Тракия“, който се използва като резервен маршрут в случай 
на проблеми по път II-86, затваряне на пътя при поява на свлачища и при ремонти. 

През Община Смолян преминават следните републикански пътища: 
✓ Р

епубликански път II-86 Пловдив - Чепеларе - Смолян - Средногорци - Рудозем - 
граница с Гърция, от км 53+960 до км 145+503 - от км 85+521 от км 119+380, 
разположен на територията на община Смолян; дължина 33,859 км; 

✓ Р
епубликански път III-861 (Бачково – Хвойна) - Югово - Лъки - Джурово - 
местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен – (Чепеларе – 
Соколовци), от км 31+040 до км 42+971, разположен на територията на 
община Смолян; дъл. 11,931 км; 

✓  
Републикански път III-863 Соколовци - Момчиловци - Славейно - Петково - 
Малка Арда - Баните, от км 0+000 до км 33+493 - от км 0+000 до км 23+900, 
разположен на територията на община Смолян; дължина 23,900 км; 

✓  
Републикански път III-864 (Чепеларе – Соколовци) - Пампорово - Стойките, от 
км 0+000 до км 11+250 - от км 4+380 до км 11+260, разположен на 
територията на община Смолян; дължина 6,880 км; 

✓  
Републикански път III-86б Смолян - Стойките - Широка лъка - Михалково - 
Кричим Стамболийски - Пазарджик - Пловдив, от км 0+000 до км 88+270 - от 
км 0+000 до км 37+736, разположен на територията на община Смолян; 
дължина 37,736 км; 

✓  
Републикански път III-868 Рудозем - Смолян, от км 0+000 до хм 22+424 - от км 
9+900 до км 22+424, разположен на територията на община Смолян; дължина 
12,524 км; 

✓  
Републикански път III-8612 (местност Момина вода - местност Рожен) - НАО 
(Национална астрономическа обсерватория), от км 0+000 до км 3+630 - от км 
0+000 до км 1+364 и от км 1+743 до км 2+544, разположен на територията на 
община Смолян; дължина 2,165 км; 

✓  
Републикански път III-8631 Момчиловци - местност Момина вода от км 0+000 
до км 5+993, разположен на територията на община Смолян; дължина 5,993 
км; 

✓  
Републикански път III-8641 Пампорово – (Смолян – Стойките), от км 0+000 до 
км 11+414 - от км 1+350 до км 11+414, разположен на територията на 
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община Смолян; дължина 10,064 км; 
✓  

Републикански път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 12+122 - от 
км 5+410 до км 12+122, разположен на територията на община Смолян; 
дължина 6,712 км; (от км 5+410 до км 8+570 - без асфалтова настилка - 
дължина 3,160 км; към настоящия момент в строеж - лот 27); 

✓  
Републикански път III-8683 Рудозем – Смолян - Чокманово - Смилян - Арда – 
Горна Арда от км 0+000 до км 29+650, разположен на територията на община 
Смолян; дължина 29,650 км. 

Републиканската пътна мрежа на територията на община Смолян е с дължина 
181,414 км, от които 33,859 км второстепенна пътна мрежа и 147,555 км - третостепенна. 
Изградените републикански пътища с асфалтови настилки са 98%. 
Таблица 58: Класификация на републиканската пътна мрежа на община Смолян 
Състояние на настилките Пътища II клас (км) Пътища III клас (км) 

добро 14,907 31,896 
средно 5,525 26,763 
лошо 13,433 88,896 
Общо 33,859 147,555 

Източник: ПИРО Община Смолян 
В добро състояние са 46,803 км, макар да става дума за относително понятие, 

защото настилките са положени преди 25 г., но няма деформации и дупки по пътното 
платно. Това предполага, че за да се направят минимални разходи за поддръжка, е 
необходимо да се извърши рехабилитация на тези пътища, които изискват значително 
по-малки разходи на 1 км път, след това да се търсят възможности за реализиране на 
обекти, за които са необходими повече капиталовложения. 

Относно републиканската мрежа на територията на Община Смолян, 
Министерството на регионалното развитие - Агенция пътна инфраструктура, както и 
ОПУ – Смолян, заявиха, че са предвидени както следва: 
➢ По проект „България – Транзитни пътища V“ е  извършено строителство на 

участъци от път –III-866 от км 11+550 до км 17+600  и от км 20+100 до км 
22+490 /към настоящия момент завършена ГПК Смолян/, разделен на следните 
етапи: 
o Етап 1: Пътен тунел на път II-86 „Соколовци – Търън“ от км 97+079 до км 

97+500 
o Етап 2: Рехабилитация на участък от км 0+910 да км 1+900 
o Етап 3: Ново строителство на път II-86 „Соколовци – Търън“ от км 96+560 до 

км 97+555 
o Етап 4: Ново строителства на ГПК в участъка от км 0+000 до км 0+910 и в 

участъка от км 1+900 да км 2+284, включително и кръгово кръстовище между 
път II-86 и ГПК 

➢ За обект „Път III-868 „Рудозем - Смолян“ от км 0+000 до км 20+175 и от 
км 20+285 до км 22+225 с обща дължина 22,115 км предстои изпълнението на 
рехабилитация - основен ремонт, за което е сключен договор за изработване на  
технически проект. 

➢ Републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка - 
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Михалково – Кричим – Стамболийски - Пазарджик“ е в проектна готовност за 
извършване на рехабилитация без промяна на трасето. 

Участъци и пътища от републиканската пътна мрежа, нуждаещи се от 
реконструкция: 
➢ Път II-86 в отсечката при гр. Смолян от км 104+689 до км105+417; 
➢ Път III-861 в отсечката от км 31+040 до км 42+971; 
➢ Път III-863 в отсечката от с. Славейно - с. Петково; 
➢ Път III-868 в отсечката гр. Смолян  – изход гр. Рудозем (предвиден за 

основен ремонт за обект „Път III-686 „Рудозем - Смолян“ от км 0+000 до км 
20+175 и от км 20+285 до км 22+225 с обща дължина 22,115 км“); 

➢ Път III-866 в отсечката гр. Смолян, м. Невястата – пресечка с SML1264 при 
м. Смолянски езера (включено в програмата на АПИ); 

➢ Път III-8631 в отсечката от разклон с РП II 86 до с. Момчиловци; 
➢ Път III-8681 в отсечката с. Смилян – изход гр. Рудозем (част от трасето е 

включено в програмата на АПИ); 
➢ Път III- 8683 в отсечката от с. Арда до с. Горна Арда. 
По отношение на перспективи за развитие на пътната мрежа, с оглед осигуряване на 

устройствени условия за реализация към настоящия момент, след възлагане на АПИ  се 
работи по проект „Главна пътна комуникация - Смолян“. Проектното трасе във 
всичките му участъци е отразено в Общия устройствен план на Община Смолян. Към 
момента е изпълнена и въведена в експлоатация част от трасето на ГПК Смолян – 
„Главна пътна комуникация-Смолян – път II-86 (посока Пловдив) кв. Устово – п. в. „Юг“ 
от км 96+560 до км 97+555“ и „ГПК Смолян от км 0+000 до км 2+284“. Предстои 
изграждането на втората част от ГПК Смолян – „ГПК-Смолян участък от кръгово 
кръстовище при км 97+613 на път II-86 до км 2+000 (посока Мадан)“, което е началото 
на РП III-866. Съгласно писмо на АПИ, тъй като към момента не е завършен целият 
обект, то трасето на РП III-866 не е променено. В схемата на транспортната 
инфраструктура към ОУП е посочено трасето на РП III-866 актуално към момента, а 
предвиденото ново трасе, включващо ГПК Смолян, е посочено като проектно трасе. 

В момента е завършено проектирането на скоростен път II-86 в отсечката Пловдив 
– Асеновград, като са завършени процедурите по отчуждаване, с което ще започне 
реализиране строителството на скоростен път II-86 Пловдив – Смолян – Рудозем – 
Ксанти. В участъка Асеновград - Смолян няма проектна готовност и е изработено пред 
инвестиционно проучване за установяване на възможността за изграждане на трета 
лента. 

Към настоящия момент АПИ няма други инвестиционни намерения за нови трасета 
или изменение на съществуващи такива на територията на общината. 

По данни на общината през 2009 г. е одобрен технически проект и парцеларен план 
за изграждане на продължение на РП III-8683 до границата с Република Гърция. 
Въпреки че този проект не присъства в инвестиционните намерения на АПИ, заявени в 
предоставените изходни данни за изработване на плана, той е отбелязан като 
републикански път в проект, както и прилежащия ГКПП „Горна Арда“.  
Осъществяването на такава връзка с южната ни съседна държава ще допринесе както за  
подобряване на връзките на страната като цяло, така и на регионалните връзки и на 
развитието на икономически дейности в прилежащата територия. 
➢ Общинска пътна мрежа 
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За голяма част от населените места, пръснати в планинския терен, общинската 
пътна мрежа осигурява единствената възможност на населението за достъп до социални 
услуги и снабдяване, а на икономическите оператори до останалата част от страната. По 
данни на МРРБ общата дължина на местните общински пътища е 256 900 км. В 
следващата таблица е представена информацията за местните общински пътища от  
регистъра на МРРБ, като информацията за вида и състоянието на настилката е подадена  
от община Смолян: 
Таблица: Общинска пътна мрежа 

 
№ 

 
Път 
№ 

 
Наименование 

Километраж Дълж. 
км 

Вид/ състояние 
настилка от км до км 

1 SML 
1264 

(III-866, Смолян–Стойките–
Смолянски езера 

0,000 2,400 2,400 Асфалт, 
добро 

2 SML 
1298 

(III-8641, Пампорово-Смолян)–
вр. Снежанка 

0,000 3,500 3,500 Асфалт, за 
рехабилитация 

3 PDV 
2130 

(III-861) Лъки-Манастир-граница 
общ. (Рудозем-Смолян) - м. 

Хайдушки поляни - SML2241 

26,500 28,000 1,500 Асфалт, за 
рехабилитация 

4 SML 
2212 

(III-8608 Рудозем-Елховец)-
Равнината- граница 

общ.(Рудозем- Смолян)-Вълчан- 
III-8681 

10,200 15,400 5,200 Без настилка, за 
реконструкция 

5 SML 
2240 

(III-866) Смолян-Мугла 0,000 26,700 26,700 Асфалт, за 
реконструкция 

6 SML 
2241 

(III-863 Момчиловци - Петково) 
Славейно-Кутела-х. Момчил 

юнак- (III-861) 

0,000 23,700 23,700 Асфалт, за 
рехабилитация 

7 SML 
2248 

(III-8683) Смилян-Букаците-
Горово-граница 

общ.(Смолян- Рудозем)-Витина-
Елховец (III-8608) 

0,000 9,900 9,900 Без настилка, за 
реконструкция 

8 SML 
2252 

(II-86, Смолян Търън)-Река- 
Катраница-Петково (III-863) 

0,000 25,000 25,000 Частичен 
асфалт, за 

реконструкция 
9 SML 

2276 
(SML2252, Подвис-Река)-
Градът- Тикале (SML3251) 

0,000 5,100 5,100 Частичен 
асфалт, за 

реконструкция 
10 SML 

2318 
(II-86, Бостина-Смолян, кв. 

Устово)-Левочево 
0,000 4,200 4,200 Асфалт, за 

рехабилитация 

11 SML 
3242 

(III-8683, Смилян-Могилица)-
Черешовска река-Киселичево 

0,000 7,700 7,700 Асфалт, за 
реконструкция 

12 SML 
3243 

(III-8683, Смилян-Арда)-
Могилица-Буката-мах. Мешовци 

0,000 4,500 4,500 Асфалт, за 
рехабилитация 

13 SML 
3244 

(III-8683, Могилица-Арда)-
Бориково-Черешките 

0,000 6,000 6,000 Асфалт, за 
реконструкция 

14 SML 
3245 

(III-863, Момчиловци-Виево)-
Кутела (SML2241) 

0,000 7,900 7,900 Асфалт, за 
рехабилитация 
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15 SML 
3246 

(III-8683) Арда-Гудевица-
Гоздевица 

0,000 2,000 2,000 Без настилка, за 
реконструкция 

16 SML 
3247 

(SML2248, Смилян-Букаците) 
Люлка-Сивино 

0,000 6,300 6,300 Асфалт, добро 

17 SML 
3249 

(III-868, Рудозем-Смолян)-
Габрица 

0,000 1,400 1,400 Асфалт, за 
рехабилитация 

18 SML 
3250 

(III-868, Рудозем-Смолян)- 
Полковник Серафимово- мах. 

Разванска 

0,000 4,900 4,900 Асфалт, за 
рехабилитация 

19 SML 
3251 

(II-86, Смолян-Търън)-Тикале 0,000 6,000 6,000 Асфалт, добро 

20 SML 
3253 

(SML2318, Бостина - Левочево) 
Писаница - Хасовица 

0,000 4,000 4,000 Асфалт, за 
рехабилитация 

21 SML 
3254 

(SML3242, Черешовска река- 
Киселичево) Черешовска река- 

Кремене-Попрелка 

0,000 3,700 3,700 Асфалт, за 
рехабилитация 

22 SML 
3255 

(III-868) Смолян-Турян 0,000 9,500 9,500 Асфалт, за 
реконструкция 

23 SML 
3256 

(SML3255, Смолян-Турян) – 
Пещера - мах. Доганово 

0,000 4,900 4,900 Без настилка, за 
реконструкция 

24 SML 
3257 

(SML3254, Черешовска река- 
Кремене) –Черешово 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 
реконструкция 

25 SML 
3258 

(SML3259, Широка   лъка-Гела)   
- Солища 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 
рехабилитация 

26 SML 
3259 

(III-866) Широка лъка-Гела- мах. 
Белаковска 

0,000 8,400 8,400 Асфалт, за 
рехабилитация 

27 SML 
3260 

(III-866, Широка лъка-Девин)- 
Върбово 

0,000 2,700 2,700 Частичен 
асфалт, за 

реконструкция 
28 SML 

3261 
(III-866, Стойките-Широка 

лъка)- Кукувеца -мах. Бистрица 
0,000 6,500 6,500 Без настилка, за 

реконструкция 

29 SML 
3265 

(SML2240, Смолян-Мугла) - мах. 
Касъка 

0,000 1,600 1,600 Асфалт,за 
реконструкция 

30 SML 
3266 

(III-866) Смолян-гробищен парк 0,000 1,000 1,000 Асфалт, добро 

31 SML 
3267 

(SML3253, Писаница-Хасовица)   
- Дунево 

0,000 6,800 6,800 Без настилка, за 
реконструкция 

32 SML 
3268 

(III-863, Момчиловци-Славейно) 
- мах. Гращата 

0,000 2,500 2,500 Без настилка, за 
реконструкция 

33 SML 
3270 

(III-863, Петково-Малка Арда)- 
мах. Орловица 

0,000 2,500 2,500 Без настилка,за 
реконструкция 

34 SML 
3274 

(II-86, Смолян-Търън)-Влахово- 
Кокорово-Орешица 

0,000 8,000 8,000 Асфалт, за 
рехабилитация 

35 SML 
3277 

(II-86) Търън-Требище мах. 
Карагьозовска 

0,000 5,500 5,500 Асфалт, за 
рехабилитация 
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36 SML 
3278 

(II-86, Смолян-Търън)-мах. 
Равнище 

0,000 2,000 2,000 Асфалт, за 
рехабилитация 

37 SML 
3280 

(II-86, Смолян-Търън) - Остри 
пазлак 

0,000 1,400 1,400 Асфалт, за 
рехабилитация 

38 SML 
3282 

(III-866, Рудозем-Смолян)-
Фатово 

0,000 0,8000 0,800 Асфалт, за 
рехабилитация 

39 SML 
3283 

(III-8683, Смолян-Чокманово) 
параклис св.  Спас 

0,000 0,600 0,600 Без настилка, за 
реконструкция 

40 SML 
3284 

(SML3254, Черешовска река- 
Кремене) – Надарци 

0,000 2,700 2,700 Асфалт, за 
рехабилитация 

41 SML 
3285 

(SML3244, Могилица-
Черешките) – Бориково –Потока 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 
рехабилитация 

42 SML 
3286 

(III-8683) Могилица-мах. 
Илинден 

0,000 2,000 2,000 Без настилка, 
за 

реконструкция 
43 SML 

3288 
(III-8683, Смилян - Могилица) 

Исьовци 
0,000 0,600 0,600 Асфалт, за 

рехабилитация 

44 SML 
3289 

(III-8683, Смилян - Арда) - мах. 
Ухловица 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 
рехабилитация 

45 SML 
3290 

(III-8683, Арда - Горна Арда) –
Средок 

0,000 1,900 1,900 Асфалт, за 
рехабилитация 

46 SML3
291 

(III-8683, Арда - Горна Арда) - 
мах. Барутин 

0,000 1,500 1,500 Асфалт, за 
рехабилитация 

47 SML 
3292 

(III-8683, Арда – Горна Арда) - 
Билянска 

0,000 1,500 1,500 Асфалт, за 
рехабилитация 

48 SML 
3293 

(III-8683, Арда - Горна Арда)-
Речани - Алиговска 

0,000 2,300 2,300 Асфалт, за 
рехабилитация 

49 SML 
3295 

(SML2248, Букаците - Горово) – 
Ельово - Сърнино 

0,000 3,700 3,700 Асфалт, за 
рехабилитация 

50 SML 
3303 

(SML3250) Полковник 
Серафимово - мах. Сгуровска 

0,000 1,300 1,300 Без настилка,за 
реконструкция 

51 SML 
3304 

(SML3250) - Полковник 
Серафимово - мах. Маневска 

0,000 1,100 1,100 Без настилка,за 
реконструкция 

Обща дължина, км 256,90  

Източник: ПИРО, Община Смолян 

В следващата таблица е представена обобщена справка, изготвена от община 
Смолян за състоянието на общинската пътна мрежа на територията на общината, като 
са включени и неутвърдени участъци от местни пътища: 
Таблица: Обобщено състояние на настилките на общинските пътища в община 
Смолян 

Вид и състояние на настилките Дължина, км 
Асфалтова настилка в добро състояние 15,700 
Асфалтова настилка с необходимост от рехабилитация 103,700 
Асфалтова настилка с необходимост от реконструкция (основен ремонт, 54,500 
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доизграждане) 
Частично положена асфалтова настилка с необходимост от реконструкция и 
доизграждане 

32,800 

Без настилка 50,200 
Общо 256,900 

Източник: ПИРО Община Смолян 
Общинските пътища с асфалтова настилка в добро състояние са едва 15,700 км или  

6,1%. Преобладаващата част от 61,55% или 158,200 км са с асфалтова настилка, 
нуждаеща се от рехабилитация или реконструкция, а 12,76% или 32,800 км са с 
частично положена асфалтова настилка, което означава, че общинските пътища за 
ремонт за общо 191,00 км или 74,32%. Това е твърде висок процент на транспортна 
инфраструктура, нуждаеща се от ремонт, което поставя пред общината сериозни 
предизвикателства свързани с осигуряването на средства за финансирането им. Тъй 
като автомобилният транспорт е единственият вид транспорт на територията, 
осигуряващ връзка на населението с местата за социални услуги, то от жизнено важно 
значение е поддържането в добро състояние на транспортната инфраструктура. 
➢ Улична мрежа в населените места на община Смолян 

Дължината на уличната мрежа в град Смолян е 104 км, като по-голяма част е 
изградена преди повече от 30 години и експлоатационният срок на износващия пласт 
асфалтобетон е отдавна изтекъл. 58,25 км от уличната мрежа на града е в „добро и 
средно “ състояние на настилките, а 22,62 км от уличната мрежа ще са необходими 
средства за реконструкция. 
 
Таблица: Улична мрежа в Смолян с лошо състояние на настилката 

Место- 
положение 

Дължина 
(км) 

Настилки 
Нераз-
крити 
улици 
(км) 

Състояние 

Асфалто- 
бетон 

Трошено- 
каменна 

Без 
настилка 

Добро Средно Лошо 

кв. Смолян 58,757 39,314 3,162 15,93 0,342 7,865 19,135 15,476 
кв. Райково 23,986 18,217 0,775 3,945 1,049 4,974 10,13 3,888 
кв. Устово 20,84 18,373 0,442 1,450 0,575 7,554 7,998 3,263 

ОБЩО 103,583 75,904 4,379 21,33 1,966 20,993 37,263 22,627 
Източник: ПИРО Община Смолян 

Първостепенната улична мрежа е 23 км, като в нея се включват главните улици 
„Невястата“, „Първи май“, „Хан Пресиян“, „Миньорска“, „Родопи“, „Тракия“, „Стою 
Шишков“, „Васил Райдовски“, бул. „България“ с обща дължина 18 км и градската 
магистрала с дължина 5 км. Второстепенната улична мрежа е с дължина 86 км. В града, 
както и в курортните ядра е наличен проблем с паркирането на автомобили, тъй като 
поради теренните дадености, мястото е ограничено и е наложително да се търсят 
решения за паркиране на няколко нива. 
➢ Структурни обекти на транспорта в община Смолян 

На територията на Община Смолян има общо 16 бр. бензиностанции, като 15 бр. са 
съсредоточени в гр. Смолян и една се намира в с. Смилян. Бензиностанциите са на 
различни доставчици в това число „Лукойл“ , „OMV“ и „Петрол”. На територията на 
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общината има две автогари – автогара Смолян и автогара Устово. Двете автогари са 
точките за връзка с обществен транспорт към останалата част от страната. В 
останалите населени места са устроени автобусни спирки за общински обществен 
превоз. Въпреки че автомобилният транспорт е единственият вид транспорт, поради 
намаляващото население в общината, броят на автогарите и автобусните спирки  е 
достатъчен. 
➢ Обществен транспорт в община Смолян 

На територията на Община Смолян, общественият превоз се осъществява 
единствено с автобуси, тъй като липсва друг вид транспортна инфраструктура освен 
автомобилна. Градската транспортна схема се изпълнява от 14 бр. автобусни линии. 
Трите основни градски линии с номера 1, 2 и 3 се движат с интервал от 9 минути. До  
всички населени места има общински пътнически превоз за осигуряване на достъпа до 
публични услуги. Транспортната схема на общината се обслужва от пет фирми. 

Схема на обществения транспорт в Община Смолян 
Източник: ПИРО Община Смолян 
 

Основните три автобусни градски линии са: 
o Линия №1: Синдикат КАТ – Каптажа - 4 бр. автобуса; 10,65 км еднопосочна 

дължина на  линията; 20 бр. спирки; линията работи всеки ден от 5,30 ч. до 22,30 
ч. 

o Линия №2: Влахово – Коста Аврамиков – Автогара Смолян - 2 бр. автобуса; 12 
км еднопосочна дължина; 18 бр. спирки; линията работи всеки ден от 6,00 ч. до 
23,00 ч. 

o Линия №3: Петровица – Коста Аврамков – Автогара - 2 бр. автобуса; 10,7 км 
еднопосочна  дължина на линията; 17 бр. спирки; линията работи всеки ден от 
6,14 ч. до 18,49 ч. 

Междуселищни линии от общинската транспортна схема са: 
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o Линия №10: Автогара Смолян – Устово – Момчиловци - 2 бр. автобуси; 
14 км с еднопосочна   дължина на линията. 

o Линия №13: Автогара Бункера – Смилян - 1 бр. автобус; 20 км 
еднопосочна дължина на линията; 

o Линия Смолян – Мугла – Смолян – 1 бр. автобус; 26 км еднопосочна 
дължина на линията . 

o Линия Брезе – Смолян - 1 бр. автобус; 39 км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Гела – Смолян - 1 бр. автобус; 34 км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Турян – Смолян - 1 бр.  автобус; 12 км .еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Чеплят – Бункера - 1 бр. автобус; 42 км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Вълчан – Бункера -  1 бр. автобус; 29 км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Смолян – Горна Арда – Смолян - 1 бр. автобус; 40 км еднопосочна 
дължина на линията. 

o Линия Устово – Левочево - 1 бр. автобус; 8 км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Кутела – Устово - 1 бр.  автобус; 27км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Катраница – Устово - 1 бр. автобус; 24 км еднопосочна дължина на 
линията. 

o Линия Бункера – Смилян – Могилица – Черешово - 1 бр. автобус; 28 км 
еднопосочна дължина на линията. 

Общественият транспорт отговаря на пътникопотока. Няма необходимост от 
увеличаване броя на линиите и изменение на разписанията на обществения транспорт. 

На територията на общината няма преброителни пунктове за общинската пътна 
мрежа. Не се събират и данни за трудовите пътувания. Въпреки това на база данните за 
трудовата заетост, интереса на транспортните фирми към автобусните линии и 
натовареността им може да се направят изводи за това кои са най-натоварените отсечки  
от пътната мрежа – републиканска и общинска, и кои пътища се нуждаят от специално 
внимание. 

Ежедневните трудови пътувания с автомобилен и автобусен транспорт се 
осъществяват главно по републиканската пътна мрежа, която свързва населените места в 
общината с областния център гр. Смолян. Към момента най-натоварените отсечки в 
рамките на общината са тези, свързващи съответно: 
➢ гр. Смолян – гр. Чепеларе: РП II-86, РП III-864, РП III-8641 и РП III-866 гр. 

Девин – гр. Смолян: РП III-866; 
➢ с. Баните – гр. Смолян: РП II-86, РП III-863 и РП III-866 гр. Мадан – гр. Смолян: 

РП II-86; 
➢ гр. Рудозем - гр. Смолян: РП II-86, РП III-868. 
От местните пътища най-натоварени са общински пътища SML3259 и SML 3258, 

които свързват селата Гела и Солища със с. Широка лъка и РП III-866. Това ги прави най- 
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натоварените общински пътища, като по данни на общинската администрация и двата 
пътя се нуждаят от ремонт. 
 
Таблица: Връзки с обществен транспорт със съседни общини има съгласно 
областната транспортна схема 

№ Направление Тръгване Изпълнява се Квота 
община 

 Баните 
1 Устово – Баните 14,00 07,50 Ежедневно Баните 
2 Мадан – Баните 15,30 07,50 Ежедневно Баните 
 Борино 

3 Смолян – Борино 14,10 06,50 Ежедневно Борино 

  14,10 12.00 
(неделно) в неделя  

 Девин 

4 Девин – Доспат 17,00 06,20 ежедневно, без 
събота Девин 

5 Девин – Доспат 19,00 06,20 само в събота Девин 
6 Смолян – Девин 10,40 08,15 Ежедневно Девин 

7 Смолян – Девин 15,10 12,30 от понеделник  до 
петък Девин 

8 Смолян – Девин 13,30 07,15 в понеделник до 
петък Девин 

 Доспат 

9 Доспат – Смолян 07,35 16,00 от понеделник до 
петък Доспат 

10 Доспат – Смолян 12,30 16,00 само в неделя Доспат 

11 Доспат – Девин 08,30 13,00 без събота и 
неделя Доспат 

12 Доспат – Девин 11,00 19,00 без събота Доспат 
 Златоград 

13 Златоград – Устово 08,40 13,10 без събота и 
неделя Златоград 

 Мадан 
14 Мадан – Смолян Устово 06,50 08,30 Ежедневно Мадан 
15 Мадан – Смолян Устово 09,00 10,00 Ежедневно Мадан 
16 Мадан – Смолян Устово 09,50 11,00 Ежедневно Мадан 
17 Мадан – Смолян Устово 11,00 12,00 Ежедневно Мадан 
18 Мадан – Смолян Устово 12,00 13,00 Ежедневно Мадан 
19 Мадан – Смолян Устово 13,30 14,50 Ежедневно Мадан 
20 Мадан – Смолян Устово 15,00 16,00 Ежедневно Мадан 
21 Мадан – Смолян Устово 16,00 17,00 Ежедневно Мадан 
22 Мадан – Рудозем 06,40 7,20 Ежедневно Мадан 
23 Мадан – Рудозем 07,30 08,30 Ежедневно Мадан 
24 Мадан – Рудозем 09,30 11,00 Ежедневно Мадан 
25 Мадан – Рудозем 11,00 12,00 Ежедневно Мадан 
26 Мадан - Рудозем 12,00 14,00 Ежедневно Мадан 
27 Мадан - Рудозем 13,00 15,00 Ежедневно Мадан 
28 Мадан - Рудозем 15,00 16,30 Ежедневно Мадан 
29 Мадан - Рудозем 17,10 18,00 Ежедневно Мадан 

 Неделино 
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30 Неделино –Златоград 
07.00, 
08.30, 11.00, 
15.00 

07.45, 
10.00, 
13.00, 
17.00 

Ежедневно Неделино 

31 Неделино –Устово 08,15 14,15 до неделя Неделино 
  10,30  в неделя  

32 Средец - Устово 07,00 14,30 Ежедневно Неделино 
 Рудозем 

33 Рудозем - Мадан 09,00 10,00 Ежедневно Рудозем 
34 Рудозем - Мадан 13,00 14,00 Ежедневно Рудозем 
35 Смолян - Чепинци 15,00 09,00 Ежедневно Рудозем 
36 Смолян – Елховец 12,00 07,00 Ежедневно Рудозем 

 Смолян 

37 Смолян - Девин 07,10 09,30 ежедневно през 
Превала Смолян 

38 Смолян - Девин 12,10 15,30 ежедневно през 
Пампорово Смолян 

39 Смолян - Брезе 16,30 06.30 Ежедневно Смолян 
40 Смолян – Брезе 17.10 15.30 Неделно Смолян 
41 Устово – Мадан 07,10 08,00 Ежедневно Смолян 

Източник: ПИРО Община Смолян 
 
За подобряване на транспортното обслужване на населението на територията на 

общината е препоръчително изследването на възможностите и ефективността от 
осигуряване на линии на маршрутни таксиметрови превози, които да обхващат всички 
населени места, да са с по-кратък времеви интервал и с по-малки превозни средства – 
микробуси. По-голямата честота на превоза ще подобрят достъпа на населението до 
социални и административни услуги, а по-малките по обем превозни средства ще го 
направят икономически ефективен за изпълнителите. 

Изводи: 
➢ На територията на общината липсват пътища от I клас и местните общности 

разчитат единствено на по-нисък клас пътища; 
➢ Транспортната мрежа е силно натоварена целогодишно заради трудовата 

миграция в рамките на общината и заради комуникацията с други общини 
до които пътуват, за да работят, живеещи на територията на общината;  

➢ Ключов проблем за общината е огромната мрежа от общински пътища, 
който тя трудно успява да обслужва. Затова и голяма част от пътищата са в 
лошо състояние. Трайно и дългосрочно е увреден пътят за с. Мугла – той 
трябва да бъде построен изцяло наново. 

➢ Ключов проблем е и трудното придвижване на населението, което се нуждае 
от социални услуги и подкрепа, които се предоставят в гр. Смолян. За това в 
Община Смолян услугите, които се предоставят в домашна среда са за 
предпочитане от населението. 

➢ Планинският релеф и свлачищата се очертават като основен проблем за 
реализирането на устойчива и дългосрочна транспортна политика; 

➢ Съществува масово очакване, сред жителите на общината, да се изгради 
трета лента на републиканския път Асеновград – Смолян или поне той да се 
разшири и гарантира дългосрочно неговата функционалност през всички 
сезони на годината; 

➢ Развитието на транспортната инфраструктура зависи и от преобръщането на 
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негативния демографски тренд на територията на общината; 
➢ Отварянето на ГКПП при Рудозем се разпознава като важно за развитието на 

икономиката на общината като цяло; 
➢ ГКПП при Рудозем се разпознава от местните хора като важна точка за 

транзитен трафик, което по естествен начин ще наложи усъвършенстване на 
транспортната инфраструктура в общината; 

➢ Не малка част от жителите на общината пътуват редовно до Северна Гърция 
и свързват част от трудовата си кариера и прекарване на свободното време 
именно с тази страна, което означава, че транспортните връзки в посока юг 
ще продължават да бъдат натоварени; 

➢ Заради релефа, урбанистичното и пространственото си развитие, град 
Смолян продължава да е зависим от поддържането на добра мрежа от 
вътрешноградски пътища, за да се гарантира нормалната комуникация с 
градския център и периферните квартали: 

➢ Градският транспорт не се използва в пълния му капацитет, а голяма част от 
местното население разчита на собствен превоз; 

➢ Междуградските транспортни връзки са отслабени в последните години и 
честотата на придвижване в рамките на общината на публични транспортни 
средства е намалена; 

➢ Въвеждането на платена зона за паркиране в централната част на Смолян не 
среща висока подкрепа от местното население, но е ключова и важна за 
развитието на града мярка. 

 
 

7.2 Образование  
Община Смолян разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с 

оптимална структура за удовлетворяване на потребностите за общо образование, 
постигнати са напълно държавните образователни изисквания, задоволени са 
желанията на родителите за достъп до детски заведения. 

На територията на община Смолян функционират общо 6 детски ясли, 12 детски 
градини, 9 основни, 2 средни училища, 2 профилирани гимназии, както и 3 центъра за 
подкрепа на личностно развитие: 2 бр. в гр. Смолян и 1 в с. Широка лъка. В областния 
център детските градини са 8, общинските училища - 8. В селата Широка лъка, Търън, 
Момчиловци, Смилян и Арда функционират 4 детски градини и 5 основни училища. 
Общинските детски градини и училища са с обновена учебно-материална база, 
ремонтирана и модернизирана по проекти. Обучение за придобиване на професия 
предлагат три професионални гимназии и две професионални училища по изкуства. 
През учебната 2020/2021 година в общинските детски градини са обхванати над 1 170 
деца. В основните и средни общински училища и в профилираните гимназии се 
обучават общо над 3 100 ученици. 

Степени в академичното образование, младежите могат да придобият от два 
университетски филиала, намиращи се в гр. Смолян. Това са Филиал и Физико-
технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Филиал 
на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. 

➢ Предучилищно образование 
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Първи стъпки, както в социализацията си, така и в образователните си навици 
извън семейната среда най-малките жители на територията извършват в детските ясли.  

 
Таблица: Капацитет и брой деца в детските ясли на община Смолян 2013-2020 г. 

  
години 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

детски ясли 
заведения 16 7 7 7 7 7 7 6 

брой места, 
капацитет 186 167 194 195 193 190 185 173 

деца в яслите 
(брой) 

общо 148 158 176 142 136 128 135 90 
момчета 76 80 91 76 66 62 63 49 

момичета 72 78 85 66 70 66 72 41 
обхват на 
децата в 

детски ясли 
%* 17,7 18,8 21,9 18,4 16,9 16,1 17,9 12,8 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 
*  Показателят в % се изчислява като отношение на децата, посещаващи 
самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на 
възраст до 3 години  

Видно от таблицата по-горе е, че детските ясли са общо 6 бр. с капацитет 173 места 
за 2020 г. Те се намират в обхвата на част от детските градини, намиращи се основно в 
гр. Смолян и една в с. Смилян. Статистиката показва, че през годините общия брой на 
децата постепенно намалява, от 148 през 2013 г. на 90 деца за 2020 г., разпределени 
почти равномерно по пол с лек превес на момчетата. Намаляването на най-малките 
жители в общината е в унисон с установения сравнително бърз спад на броя жители 
при възрастовите групи от 0 до 9 години. 

Показателят на децата, обхванати в детските ясли прогресивно намалява през 
годините. Вероятно това се дължи, както на намаляването на общия брой деца в 
общината, така и в не малка степен на факта, че една не малка група от децата не 
посещават детските ясли по различни социални, психологически и културни причини. 
Вероятно това са основните причини, поради които броят на децата, посещаващи ясли 
да е едва 8,56% от броя на децата в детските градини за 2020 г., представени в 
таблицата по-долу. 
Таблица: Капацитет и брой деца в детските градини на община Смолян 2013-2020 г. 

  
Учебни години 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

детски 
градини 

заведения 13 13 13 12 12 12 12 12 
групи 57 56 57 54 54 51 51 51 
места 1621 1591 1548 1462 1429 1377 1351 1326 

деца в 
градините 

(брой) 

общо 1376 1345 1245 1167 1089 1102 1063 1052 
момчета 703 670 631 612 577 556 533 512 

момичета 673 675 614 555 512 546 530 540 
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

 
Към учебната 2020/2021 г. на територията на община Смолян работят общо 12 

детски градини, от които 8 се намират в общинския център Смолян и по една в селата 
Широка лъка, Момчиловци, Търън и Смилян. За да се обхване по-голям брой деца една 
част от градините имат изнесени групи и филиали към тях и в други населени места. 
(https://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/70 ):  

https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/70
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➢ ДГ „Слънце” в гр. Смолян; 
➢ ДГ „Синчец” в гр. Смолян;  
➢ ДГ „Родопчанче“ в гр. Смолян;  
➢ ДГ „Радост“ в гр. Смолян – с изнесени групи в с. Река;  
➢ ДГ „Буратино” с два филиала в гр. Смолян  
➢ ДГ „Зорница“ с два филиала в гр. Смолян;  
➢ ДГ „Веселушко“ в гр. Смолян; 
➢ ДГ „Славейче“ в гр. Смолян; 
➢ ДГ „Детелина“ в с. Широка лъка; 
➢ ДГ „Изворче“ в с. Момчиловци, с изнесени паралелки в селата Кутела и 

Виево; 
➢ ДГ „Русалка“ в с. Търън; 
➢ ДГ „Дъга“ в с. Смилян, с изнесена паралелка в с. Могилица; 

По този начин е осигурен достъп до предучилищното образование както в гр. 
Смолян, така и в по-големите села, където функционират детски градини или техни 
филиали и където най-малките жители на общността могат да направят своите първи 
стъпки в образованието. 

Добър признак е, че през последните 8 години след учебната 2015/2016 г. броят 
на детските градини се запазва постоянен, като броят на децата варира с малки 
граници, а разпределението по пол е относително равномерно. 

Фактът, че броят на децата и детските заведения варира в много малки граници е 
предпоставка и заетия персонал от детски учители и педагогически персонал да остава 
относително постоянен, като показва много малки колебания.  
Таблица: Брой на педагогическия персонал и детските учители в детските градини в 
община Смолян 

персонал 
учебни години 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

детски учители 116 115 118 113 112 116 116 113 
педагогически 

персонал 124 123 126 121 120 120 124 121 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 
 

В детските градини с децата работят логопед, ресурсен учител, медиатор, учители 
по музика и психолог за работа с деца със специални нужди. Спазват се всички 
изисквания на МЗ по отношение на профилактиката на деца и ученици, разпоредбите за 
качеството, безопасността и предоставяне на здравословна храна в детските заведения. 

Детските градини на територията са общински и разчитат основно на финансиране 
от държавния и общинския бюджет. През годините Община Смолян е изпълнила 
няколко проекта за обновяване на материалната база (ремонт на сградите, обзавеждане 
и оборудване): 

➢ През 2014 г. е реализиран проект по Национална програма „Модернизация 
на материалната база“ на ДГ „Дъга“ в с. Смилян; 

➢ В периода 2015-2017 г. е извършена подмяна на горивната база и 
отоплителна инсталация, както и инсталиране на соларна система за битово 
гореща вода в сградата на ДГ „Родопчанче“, по проект, финансиран от 

https://infostat.nsi.bg/
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„Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 
2009-2014 г.; 

➢ В периода 2015-2017 г. е изпълнен проект с цел намаляване емисиите на 
парниковите газове и повишаване на енергийната ефективност на сградата 
на детска градина „Детелина“и детска градина „Славейче“, по проект, 
финансиран от НДЕФ ; 

➢ През 2016 г. е извършена реконструкция и обновяване на детската площадка 
в ДГ „Изворче“, с. Момчиловци; 

➢ В периода 2016 – 2017 г. е изпълнен проект, финансиран от „Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014 г. на 
ДГ „Синчец“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Веселушко“, посредством които е 
извършено поставяне на слънчеви батерии; 

➢ В периода 2017-2020 г., по проект, финансиран по ОПРР 2014-2020, е 
изпълнен основен ремонт и реконструкция на детска градина „Буратино“, 
включващ мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, конструктивно 
укрепване, вътрешни ремонтни работи за осигуряване на здравословна среда 
на обитаване и допълнителни противопожарни мерки и благоустрояване на 
околното пространство. 

Като цяло детските градини разполагат с добра материална база и достатъчен 
набор от педагогически и непедагогически персонал. Основната част от тях 
разполагат със свои сайтове и страници в социалната мрежа Facebook, посредством 
които популяризират дейността си и улесняват своите потребители за връзка с тях. 
Активността на управленския състав на детските образователни заведения личи и от 
проектите, които към момента са изпълнени или са в процес на изпълнение през 
последния период                     2014-2020 г., съгласно справката, предоставена от 
Общинска администрация Смолян и ръководствата на детските градини, които са в 
следните направления: 
✓ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“; 
✓ „Подкрепа за приобщаващо образование“; 
✓ „Подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта“ за          

2021 г.;  
✓ Национална програма „Квалификация“; 
✓ НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;  
✓ Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, Програма „Училищен плод"; 
✓ НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"; 
✓ НП „Успяваме заедно“ модул 1  „Хубаво е в детската градина“; 
✓ НП „Заедно за всяко дете“, модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ и модул 

2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в 
задължителна предучилищна и училищна възраст“; 

✓ НП „С грижа за всеки ученик“; 
✓ Кампания „Засаждаме бъдеще“ с Гората.БГ; 
✓ „Обичам природата и аз участвам“ към ПУДООС; 
✓ ,,Играй и научи как природата твори“; 
✓ НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“; 
✓ НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  в системата на 

предучилищното и училищното образование“; 
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✓ Международен проект „Безопасно училище“; 
✓ НП „Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВС“; 
✓ НП „Осигуряване на съвременни образователни среди“; 
✓ НП „Без свободен час“. 

Сериозните проблеми в селата се пораждат комплексно от намалението на 
децата, които ги посещават вследствие на ниската раждаемост и миграционните 
процеси, както и липсата на млади специалисти (една част от персонала е в 
предпенсионна възраст).  

В някои от детските градини съществуват затруднения с децата, които 
постъпват с минимални познания по български език, тъй като принадлежат към 
етнически групи, различни от българската. 

➢ Основно и средно образование 

На територията на Община Смолян към учебната 2020/2021 г. функционират общо 
18 училища. Видно от таблицата по-долу е, че до учебната 2016-2017 година на 
територията е функционирал и 1 бр. професионален колеж, който по настоящем е 
закрит. Положителен факт е, че през последните 6 години не са закривани училища в 
общината.  
Таблица: Видове училища в Община Смолян 

Училища по вид 
Учебни години 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

общо 
образователни 

гимназии 
13 13 13 13 13 13 13 13 

училища по 
изкуствата 2 2 2 2 2 2 2 2 

професионални 
гимназии 4 4 3 3 3 3 3 3 

професионални 
колежи 1 1 1 1 -  - -   - 

общо   20 20 19 19 18 18 18 18 
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 
 

Съгласно предоставената от общинска администрация Смолян информация 
основния брой общообразователни училища на територията -13 бр. са общински, като 
останалите 5 професионални образователни институции се разделят на две групи, 
според принципала, а именно: 3 професионални гимназии към Министерство на 
образованието и науката и 2 професионални гимназии към Министерство на културата. 

 
Таблица 37: Списък на училищата в община Смолян, разпределени, според принципала 
№ Наименование Адрес 

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 
1 Средно училище „Св. св. Кирил и Методий"  гр. Смолян, бул. „България" №59 

2 Основно училище „Проф. д-р Асен 
Златаров"  гр. Смолян, ул. „Тунджа" №7 

3 Основно училище „Стою Шишков"  гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров" 
№57 

https://infostat.nsi.bg/


 

 41 

4 Основно училище „Юрий Гагарин" гр. Смолян, ул. „Георги Кирков" №10 
5 Основно училище „Иван Вазов" гр. Смолян, бул. „България" №22 
6 Средно училище „Отец Паисий"  гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №1 
7 Езикова гимназия „Иван Вазов"  гр. Смолян, бул. „България" №22 

8 Профилирана природо-математическа 
гимназия „Васил Левски"  

гр. Смолян, ул. „Никола Филипов" 
№2 

9 Основно училище „Никола Й. Вапцаров"  с. Широка лъка, ул. „Люлката" №2 

10 Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий"  с. Момчиловци 

11 Основно училище „Стою Шишков"  с. Търън 

12 Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий" 

с. Смилян, ул. „Девети септември" 
№60 

13 Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий" с. Арда 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ към МОН 

1 Професионална гимназия по икономика 
„Карл Маркс"  гр. Смолян, ул. „Елица" №1 

2 Професионална гимназия по техника и 
технологии „Христо Ботев"  гр. Смолян, ул. „Тракия" №13 

3 
Смолянска професионална гимназия по 
туризъм и строителство „Никола Й. 
Вапцаров" 

гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров" 
№21 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ към МК 

1 Професионална гимназия за приложни 
изкуства  

гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков" 
№2 

2 Национално училище за фолклорни 
изкуства „Широка лъка"  с. Широка лъка 

Източник: Общинска администрация Смолян 
 
Очаквано по-голямата част от училищата (12 бр.) се намират в общинския център 

Смолян в т. ч. и професионалните гимназии. Изключение прави Националното 
училище за фолклорни изкуства „Широка лъка". Нивото на училищата в селата Широка 
лъка, Момчиловци, Търън, Смилян и Арда е предоставянето на основно образование, 
като децата продължават образованието си след 7-ми клас най-вече в гр. Смолян.  

Съгласно Регистъра за „Иновативни училища“ на РУО – Смолян (https://www.ruo-
smolyan.bg/innovative-schools ) е видно, че валидни до 2023 г. сертификати за 
иновативни училища, идеи, практики и дейности имат 3 от училищата. Това са: ОУ 
„Юрий Гагарин“, ОУ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Иван Вазов“ и трите намиращи 
се на територията на общинския център Смолян.   

 
Таблица: Учащи в общо образователните и специални училища на територията на 
община Смолян 2013-2020 г. 
 

видове класове по пол 
Учебни години 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

I - IV клас мъже 713 704 678 709 672 629 610 566 
жени 589 606 630 682 668 619 576 535 

V - VIII клас мъже 530 535 557 560 х х х х 
жени 497 487 486 450 х х х х 

https://www.ruo-smolyan.bg/innovative-schools
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V - VII клас мъже х х х х 529 526 520 509 
жени х х х х 425 457 507 515 

IX - XIII клас 
мъже 438 454 489 485 х х х х 
жени 606 609 591 622 х х х х 

VIII - XII клас мъже х х х х 490 471 457 421 
жени х х х х 637 593 557 549 

  общо 3373 3395 3431 3508 3421 3295 3227 3095 
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); x - поради 
естеството на данните не може да има случай 

 
За изследвания 8-годишен период: от учебните 2013/2014 г. до 2020/2021 г. е 

видно, че подобно на ситуацията при детските градини, очаквано и тук е налице 
тенденция за намаляване на броя на учащите в основното и средното образование в 
общината, както в общообразователните (табл.38), така и в професионалните (табл. 39) 
училища. Причините са комплексни, които могат най-общо да бъдат описани като:  
✓ в резултат от отрицателна демографска характеристика на територията и 

напускането на повече млади хора, част от които взимат със себе си и своите 
деца;  

✓ ранно отпадане на една част от учениците поради комплекс от причини като: 
ниски финансови възможности при родителите да осигурят обучението на 
децата си, ниска образованост и липса на мотивация при родителите, децата им 
да посещават училище, основно сред представителите на ромската етническа 
общност; 

✓ остаряла материална база и ниска степен на иновативни методи и практики в 
една част от училищата. 

Таблица: Учащи в професионалните училища на територията на община Смолян 
2013-2021 г. 

видове училища по 
пол 

Учебни години 
2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Училища по 
изкуствата III степен 

професионална 
квалификация  

мъже 60 51 36 37 37 34 38 47 

жени 68 67 71 73 75 64 65 71 
Професионални 

гимназии и 
паралелки за 

придобивана на III 
степен проф. кв-я 

мъже 398 402 372 388 461 428 413 440 

жени 201 230 213 225 245 206 176 178 

Професионални 
гимназии и 

паралелки за 
придобиване на II 
степен проф. кв-я 

мъже 51 27 27 25 25 25 26 5 

жени 45 16 16 23 20 21 19 5 

Професионални 
паралелки за 

придобиване на I 
степен проф. кв-я 

мъже 7 5 10 16 13 9 7 5 

жени 8 8 6 4 8 14 8 4 

https://infostat.nsi.bg/
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Професионални 
колежи след средно 

образование IV 
степен проф. кв-я 

мъже 19 10 6 4 -   - -  -  

жени 7 5 5 2  -  - -   - 
  общо 864 821 762 797 884 801 752 755 

Източник: ПИРО Община Смолян и  данни от НСИ – Инфостат 
(https://infostat.nsi.bg); 

Добър признак за развитието на територията са данните от таблицата по-горе, 
които показват, че най-голям брой желаещи от учащите има за придобиване на 
професии от III степен професионална квалификация, отнасяща се за придобити 
професионални компетентности за упражняване на професии, включващи 
дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и 
поемане на отговорност за работата на други лица. Очевидно професиите с по-
високо ниво на сложност и поемането на повече отговорности са по-
привлекателни за младежите. 
Таблица: Завършили средно образование в професионалните училища в община Смолян 

години Общо 
Училища по 
изкуствата 
 III степен  

Професионални 
гимназии   
III степен  

Професионални 
гимназии и училища 

II степен 
2013 208 20 124 64 
2014 214 19 139 56 
2015 202 22 180 - 
2016 163 23 110 30 
2017 148 21 123 4 
2018 171 22 137 12 
2019 141 15 126 - 
2020 117 17 81 19 

общо по степени 159 1020 185 
Източник: ПИРО Община Смолян и по данни от НСИ – Инфостат 
(https://infostat.nsi.bg); 

Важен е и фактът, че професиите от I степен, които са с най-ниска сложност на 
придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи 
рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия, за последните две учебни 
години очевидно не са атрактивни, тъй като липсват желаещи за придобиването им. В 
същото време, при извършеното проучване на територията (Приложение 4) една част от 
предприемачите споделят, че имат сериозна нужда от работници и служители, 
придобили специалност именно от тази I група професии. На лице е разминаване 
между видовете професии, които избират младите и нуждата от специалисти на 
местния бизнес. Предвид характера на тези професионални дейности може да се 
предположи, че е необходимо да се задълбочи връзката между професионалните 
гимназии и местния бизнес и да се работи върху кариерното развитие на 
учениците. Внедряването на иновативни технологии в голяма степен би намалило 
необходимостта от работници с такава квалификация. 
Таблица: Брой учители в общообразователните училища в община Смолян 

по отделни групи 
Учебни години 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
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I - IV клас 74 73 73 126 149 149 153 144 
V - VIII клас 90 93 94 102 х х х х 
V - VII клас х х х х 127 128 127 130 

IX - XIII клас 90 88 90 91 х х х х 
VIII - XII клас х х х х 101 94 88 86 

общо 254 254 257 319 377 371 368 360 
Източник: ПИРО Община Смолян по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg 
); x - поради естеството на данните не може да има случай 

Данните от НСИ показват, че за последните 8 учебни години броят на учителите 
като цяло варира в рамките на до 5 души. Интересен е фактът, че учителите при най-
малките класове от I до IV клас са се увеличили двойно (от 74 на 144). Това най-
вероятно се дължи на комбинацията от повишаване броя на желаещите да упражняват 
професията „начален учител“, което в известна степен е в следствие на благоприятна 
промяна на държавната образователна политика, както и на установената нужда от 
реорганизиране на броя деца в паралелките при началния етап, с цел по-добра 
ефективност на образователния процес. 

Подобно на детските градини, училищата разполагат с добра материална база,  
необходимия брой учители, като използват активно възможностите в 
електронната среда като сайтове и страници в социалните мрежи, посредством 
които популяризират дейността си и улесняват връзката с тях. Като цяло 
училищата са много по-активни при планиране и реализиране на различни видове 
проекти, финансирани чрез различни донорски програми. В периода 2013-2020 год. 
община Смолян е реализирала няколко проекта за подобряване на материалната база в 
училищата на територията. 
✓ В периода 2015-2017 г. е реализиран проект с цел  подмяна на горивната база и 

отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“. 
✓ Проект „Модернизация на материалната база в училище“ – посредством проекта 

е закупено обзавеждане за 4 кабинета за ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“. 
✓ В периода 2017-2020 г. е реализиран проект с цел обновяване на ППМГ 

„Васил Левски", гр. Смолян с изграждане на нов физкултурен салон и цялостно 
обновяване на дворните пространства на три от най-големите училища в гр. 
Смолян - Дворно пространство и спортни площадки на ОУ „Иван Вазов“ и 
ГПЧЕ „Иван Вазов“, гр. Смолян, които са в една сграда и Дворно пространство 
и спортни площадки на СУ „Отец Паисий“, гр. Смолян; 

 
С цел подобряване и постоянно развитие на учебния процес, училищните 

ръководства разработват и реализират различни проекти, някои от които към момента 
са изпълнени или са в процес на изпълнение през последния период 2013-2020 г., като 
при една част от тях се наблюдава и периодично обновяване с цел надграждане на вече 
постигнати резултати. Проектите са подготвени и реализирани благодарение на 
различни национални и международни кампании и програми като: 
✓ НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищно образование“; 
✓ НП „Ученически олимпиади и състезания“; 
✓ НП „Без свободен час“; 
✓ НП „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на 

предучилищното и училищно образование“; 

https://infostat.nsi.bg/
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✓ НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 
✓ НП „Иновации в действие“; 
✓ Проекти като „Успех“, „Квалификация“, „Твоят час“, „Образование за утрешния 

ден“; 
✓ НП „Училището – желана територия на учениците“; 
✓ НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 
✓ НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; 
✓ ”, „Изграждане на училищна STEM среда “; 
✓ НП „Иновации в действие”; 
✓ НК “Чиста околна среда”, „Обичам природата и аз участвам”; 
✓ НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, „Родителят - активен партньор в 

училищния живот; 
✓ „Бизнесът преподава“; 
✓ „Създаване на център за дигитално обучение по природни науки“; 
✓ „Национална програма“, „Съвременна образователна среда – Модул 

„Библиотеките като образователна реда“; 
✓ НП „Повишаване на грамотността“; 
✓ НП Иновативно училище „Еко училище на щастието“; 
✓ Иновативно училище „Децата на Родопите“ – пазители на традициите; 
✓ НП „Училище без насилие“; 
✓ Проект „Нов шанс за успех“ – ограмотяване на възрастни; 
✓ Национална програма „Обучение за ИТ кариера“; 
✓ Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“; 
✓ Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“; 
✓ „Научи се да караш ски“; 
✓ ACES – Проект №3 „The Rainbow of  Diversity“, Партньорство: Румъния – 

България. 
 
➢ Висше образование 

На територията на община Смолян предлагат придобиване на по-високи нива на 
образование след средното. Това са филиалите на два университета от страната –  
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“. 

➢ Филиал към ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян - Филиалът е 
правоприемник на Учителския институт в гр. Смолян, който се утвърждава и 
развива като авторитетно образователно и научно средище, което допринася за 
обогатяване на просветно-културните традиции в Средните Родопи и 
педагогическата практика в средното училище, отговаря на потребностите на 
региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на туризма, 
бизнеса и управлението. Магистърската програма, по която могат да се обучават 
студените във филиала е „Училищна психология“  (Мисия на Филиала | 
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" (uni-plovdiv.bg)); (https://uni-
plovdiv.bg/pages/index/45 ) 

➢ Филиал на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. 
Смолян – Факултета подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на 
машинното инженерство, електротехника, електрониката и автоматиката, 
енергетиката и комуникационната техника и технологии. Факултетът разполага 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/336/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/336/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45
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със собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите 
възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). С оглед на практическата 
насоченост на обучението, факултета си сътрудничи с водещи предприятия в гр. 
Смолян – „Арексим Инженеринг“, „Хроновски“, „Гамакабел“, 
„Електроразпределение“, „Мрежи високо напрежение“, „Българска 
телекомуникационна компания“, „Завода за металорежещи машини“, „Завода за 
електромеханични елементи“ и др. за провеждане на занятия в реална 
производствена среда (Информация – Физико-технологичен факултет (pu-
ftf.eu)) 

➢ Филиал на ВСУ „Черноризец Храбър“ в гр. Смолян -  Филиал Смолян на 
Варненския свободен университет е изграден в духа на културното, духовно и 
социално-икономическо развитие на Родопите. Висококачественото 
университетско образование, гъвкавите краткосрочните форми на обучение, 
научните и приложни проектни изследвания са адаптирани към социално-
икономическите особености на региона. Подготвя кадри по специалностите: 
Администрация и управление, Архитектура, Строителство и геодезия, 
Национална сигурност. Предоставя придобиване на следните магистърски 
програми: Европейска администрация и управление на проекти, Управление на 
международни бизнес проекти, Мениджмънт на спа и уелнес туризма, Данъчен 
и митнически контрол, Митническо разузнаване и разследване, Съдебни 
криминалистически експертизи, Водоснабдяване и канализация, Кръгова 
икономика  (Филиал Смолян (vfu.bg)).  

Научно-изследователската дейност се развива освен в двата филиала в гр. Смолян и 
в създадените научно-изследователски центрове като Научен център по 
животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) Смолян към Селскостопанската академия и 
Планетариума в града.  

Изводи и заключения 
Основните приоритети на общинската политика в областта на образованието, за 

постигането на които работят всички участници в образователния процес и 
заинтересованите страни са: осигуряване на равен достъп до качествено образование за 
всяко дете; пълен обхват на децата и учениците в задължителна възраст за получаване 
на образование и намаляване на отпадащите от образователната система; повишаване 
на компетентностите на ученици и учители, релевантни на динамичните промени в 
актуалната ни реалност и с визия за бъдещето; гъвкавост и отвореност на 
образователната система и образователните институции, с фокус върху иновативни 
подходи и практики, и връзка с практиката; осъвременяване на материално-
техническата база в детски градини и училища. 

През последните години Община Смолян инвестира в общинската образователна 
инфраструктура, като се стреми да подпомогне образователния процес в рамките на 
законовите си правомощия. Извършени са ремонти и модернизиране на редица 
образователни сгради със съдействието на различни донорски програми, като ОП 
„Региони в растеж“, ПУДООС и др. Проекти, финансирани от ОП НОИР 2014-2020 год. 
и др. са реализирани предимно с цел подпомагане на образователния процес от 
училищата. 

В заключение може да бъдат направени следните изводи за образованието и 
образователната инфраструктура на територията на община Смолян: 
➢ На територията функционират детски градини и училища, които в голяма степен 

отговарят на нуждите от образование на местите млади хора; 

https://pu-ftf.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://pu-ftf.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://www.vfu.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD.html


 

 47 

➢ Образователната инфраструктура на територията задоволява основните 
потребности на местното население. Три от училищата имат валидни 
сертификати за иновативни дейности и практики. В някои от училищата е 
изградена STEM-среда;  

➢ Резултатите от държавните зрелостни изпити поставят Смолян традиционно на 
водеща позиция сред общините в страната, но това не провокира допълнителни 
инвестиции в сектора; 

➢ На този етап екипът от педагогически и непедагогически персонал отговаря на 
нуждите на образователния процес като брой и образователен ценз. В духа на 
принципа „Учене през целия живот“ е важно, педагозите и възпитателите в 
училищата и детските градини постоянно да надграждат своите умения и знания 
относно новите съвременни методи и принципи за обучение на младите 
представители на обществото, което в голяма степен се изпълнява чрез 
реализиране на различни проекти; 

➢ Повечето от ръководствата на детските градини и училищата имат богат опит в 
подготовката и реализирането на различни проекти;  

➢ Проблем пред училищата, особено изразен в селата е намаляването на броя на 
учениците. Сериозни проблеми са отчетени по отношение на намаляване на 
мотивацията за учене сред учениците, незаинтересованост на част от родителите 
към образованието на децата им, както и наличие на рискови фактори, водещи 
до ранното отпадане на учениците. 

➢ Като цяло материално-техническата база е в добро състояние, но са необходими 
различни допълнителни дейности по нейното подобряване, според нуждите на 
конкретното учебно заведение (детска градина или училище); 

➢ Има неизползвани възможности за реализиране на дейности за откриване на 
нови филиали, нови програми и специалности, привличане и сътрудничество с 
нови висши учебни заведения; 

➢ Препоръчително е да бъдат разширени извънкласните форми и програми за 
свободното време на децата и учениците; 

➢ Много малка част от учениците, завършващи средно образование имат ясно 
изразени интереси и професионална ориентация; 

➢ Неизползвани възможности на дуални форми за обучение, недостатъчно 
застъпени практики в учебния процес; 

➢ В учебния процес при обучението на студентите, учебната практика е 
недостатъчна. Има необходимост от изграждане на сътрудничество между 
висшите учебни заведения и бизнеса с цел провеждане за дуални форми на 
обучения и използване на нови технологии и оборудване на помещения за 
провеждане на практически занятия (лаборатория, цех и др.); 

➢ С цел задържане на интереса на учениците и повишаване на мотивацията им за 
участие в образователния процес е необходимо да се внедряват нови методи и 
подходи в образованието. 

 
7.3 Здравеопазване 

 

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ  
Брой за 
област 
Смолян 

Брой за 
община 
Смолян 
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ОБЩ БРОЙ 338 158 
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 8 2 
Многопрофилни болници 4 1 
Специализирани болници 3 0 
Центрове за кожно-венерически заболявания 0 0 
Комплексни онкологични центрове 0 0 
Центрове за психично здраве 1 1 
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 302 146 
Диагностично-консултативни центрове 1 1 
Медицински центрове 14 7 
Дентални центрове 0 0 
Медико-дентални центрове 0 0 
Амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуални практики 66 21 
Амбулатории за специализирана медицински помощ – индивидуални практики 60 31 
Амбулатории за специализирана медицински помощ – групови практики 3 1 
Амбулатории за първична дентална помощ – индивидуални практики 125 63 
Амбулатории за първична дентална помощ – групови практики 5 4 
Амбулатории за специализирана дентална помощ – индивидуални практики 1 1 
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 7 3 
Самостоятелни медико-технически лаборатории 20 14 
ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ 11 3 
Центрове за спешна медицинска помощ 1 1 
Филиали за спешна медицинска помощ 9 1 
Хосписи 0 0 
Домове за медико-социални грижи за деца 0 0 
Национални центрове без легла 0 0 
Регионални здравни инспекции 1 1 
Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 
заболявания 0 0 

ДРУГИ…. 17 7 
детски  ясли 1 0 
Детски градини с яслени групи 11 5 
детски кухни 3 1 
здравни медиатори 1 0 
общинси съвети по наркотични вещества 1 1 
Други*     

Източник: по данни от РЗИ - Смолян 
 
Фактът, че общинския център Смолян е и областен град определено има и своите 
предимства пред другите съседни общини, тъй като на неговата територия се намират 
основните административни служби като съд, НАП, НОИ и др., като това предимство 
се отнася и до достъпа на местните жители до различни по вид специализирани здравни 
услуги. 
 
 

  Години  
видове капацитет 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Лечебни 
заведения за 

болнична помощ 
- общо 

Заведения 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

2 

легла 363 363 363 346 346 346 355 346 
 

346 

Многопрофилни 
болници 

Заведения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

легла 323 323 323 306 306 306 315 306 306 

Центрове за 
психично здраве 

Заведения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
легла 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лечебни 
заведения за 

извънболнична 
помощ - общо 

Заведения 20 21 22 20 22 21 22 23 
 

24 

легла 40 6 6 6 6 6 8 8 10 

Диагностично-
консултативни 

центрове 
Заведения 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
1 

Медицински 
центрове 

Заведения 2 2 2 2 3 3 4 5 
 

7 

легла 4 6 6 6 6 6 8 8 
 

10 
Самостоятелни 

медико-
диагностични и 

медико-
технически 

лаборатории 

Заведения 17 18 19 17 18 17 17 17 

 
 

16 

Други лечебни и 
здравни 

заведения 
Заведения 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
2 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  
 
Към 31.12.2021 г. на територията на общината работят следните болнични заведения: 

1. Лечебни заведения за болнична помощ – общо 2 бр. с леглова база от общо 363 
легла, от които: 

➢ Многопрофилни болници – 1 бр., а именно МБАЛ „Д-р Братан 
Шукеров“, гр. Смолян, която е акционерно търговско дружество, 
управлявано от Съвет на директорите. МБАЛ – Смолян е база и 
за практическо обучение /учебни практики и преддипломен стаж/ на 
студенти по професионално направление „Медицина“, на образователно-
квалификационна степен „магистър“ и следдипломно обучение за 
придобиване на специалност: „Акушерство и гинекология“, 
„Анестезиология и интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, 
„Педиатрия“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Инфекциозни 
болести“, „Кардиология“, „Клинична микробиология“, „Нервни болести“, 
„Образна диагностика“, „Ортопедия и травматология“, „Хирургия“, 
„Ушно-носно-гърлени болести“, „Урология“. През учебната 2014–2015 г. 
стартира изнесено обучение на Медицински университет- София, 
Факултет по обществено здраве, по специалност „Медицинска сестра“. 
Базата за обучение е болницата в Смолян. Първият випуск стартира с 42-ма 
студенти от Смолян и региона. Болницата разполага с: 
• диагностично-консултативен блок, чиято  основна дейност е 

диагностично-консултативна и е в много ограничен обем лечебна 
дейност, имаща за цел приемане на пациенти в болничните отделения за 

https://infostat.nsi.bg/
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лечение, контрол и проследяване на дехоспитализираните пациенти до 1 
месец след изписването им от болницата. Това е звеното на входа и на 
изхода на здравното заведение;  

• медико-диагностични лаборатории, включващи: клинична лаборатория, 
както и отделения по образна диагностика и болнична епидемиология, 
микробиология и серология;  

• стационар с общо 14 отделения: вътрешно, ендокринологично, 
кардиологично, хирургично, травматологично, урологично, детско, 
неонатологично, инфекциозно, неврологично, очно, УНГ, ОАИЛ и 
акушерогинекологично; 

• отделения без легла (общо 5 бр.) по хемодиализа, физиотерапевтично, 
клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология; 

• Спешно отделение; 
• Център за майчинство и детско здраве. 

 
➢ Центрове за психично здраве  – 1 бр. с леглова база от 40 легла, намиращ 

се в кв. Устово, гр Смолян. Заведението извършва активно издирване, 
диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с психични 
заболявания. 

 
2. Лечебни заведения за извънболнична помощ общо 24 бр., които включват:  

➢ ДКЦ (1 бр.);  
➢ Медицински центрове (6 бр.), в които се предлага извънболнична 

специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и 
изследвания по различни специалности, като в някои от тях е създадена 
възможност за последващо балнеолечение и физиотерапия и са осигурени 
легла за краткосрочно лечение. 

➢ Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 
общо 17 бр., предлагащи различни специализирани здравни услуги. 
Намират се в гр. Смолян и са организирани като частни практики от 
дружества с ограничена отговорност. 

 
3. Други лечебни заведения – общо 2 броя – следва да се отбележи, че съгласно 

регистъра на РЗИ – Смолян (https://www.rzi-smolyan.com/registri.html) в гр. 
Смолян, са регистрирани лекари (4 броя), практикуващи неконвенционални 
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Това са 
медицински лица, които предлагат лечения посредством различни практики като: 
Акупунктура и акупресура; Физикални методи - неконвенциални контактни 
масажи на тялото или на неговите части; Топлинни източници за въздействие 
върху отделни участъци от кожата; Вендузи; Магнитно поле от постоянни 
магнити; Ирисови методи за изследване; Хомеопатия; Използване на 
нелекарствени продукти от органичен произход, натурални и механично 
обработени растения за външно приложение и приемане през устата.  

Подобно на повечето общини в страната и в община Смолян, здравните грижи се 
предоставят основно в общинския център. Това затруднява достъпа до здравни услуги 
на жителите от селата, някои от които са сравнително отдалечени и много често 
единственият достъп, за някои от тях остава спешната помощ. В по-големите села все 
още има лекарска помощ, предоставяна основно от общопрактикуващи лекари и 
дентални специалисти, но постепенно в унисон с намаляване на броя на населението, 
някои кабинети са закрити. Не са рядкост и случаите, в които един общопрактикуващ 
лекар може да обслужва жителите на няколко населени места, което означава, че на 
практика в дадено село лекарят е на разположение на своите пациенти само в 
определени, конкретни дни и часове. Жителите на селата не разполагат с достъп до 

https://www.rzi-smolyan.com/registri.html
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лекарствени средства и услуги за поддържане на зрението, посредством оптика и 
аптека. На практика за получаване на здравно обслужване, те следва да пътуват до гр. 
Смолян, където могат да получат здравна помощ.  
 
8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 
социални и интегрирани здравно-социални услуги 
8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 
действащи на територията на общината 

 
СЛУЖИТЕЛИ В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ УЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН   

Персонал 
по щат на СУ ДЦДМУ ДЦПЛУ ЦОП 

Каптажа 
ЦНСТДБУ 

Устово 
ЦНСТДБУ ЦРДУ ДСХ 

Асистентска  
подкрепа 

ДЦПЛУ – за 
20  
потребители 
дадено 
предварително 
Одобрение от 
АСП  

Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални или ИЗС услуги 

Директор 1   1     1 1     
Ръководител 
звено       1 1         
Администратор 
СУ               3   

Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги 
Социален 
работник 1 1 1     3 2     
Психолог 1   2   1   0,5     
Възпитател 1 1     2 2       
Логопед 1                 
Кинезитерапевт 1                 
Рехабилитатор   1         1     
Трудотерапевт   1         0,5     
Медицински 
фелдшер             1     
Старша 
медицинска 
сестра             1     
Медицинска 
сестра   1         6     
Специалист в 
социалната 
улуга     1 3 3         

Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите 
Санитар 1 2         12     
Детегледач       3           
Социален 
сътрудник         2         
Социален 
асистент               72   

Служители, подпомагащи функционирането на социалната или ИЗС услуга 
Хигиенист     1   0,5 1       
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Готвач   1   1   1 1     
Помощник 
готвач             1     
Работник кухня             2     
Огняр             3     
Портиер             1     
Перач             1     
Шофьор 1   1     1 1     
Работник 
поддръжка 
сгради   1         1     
Касиер 
домакин   1         0,5     
Главен 
счетоводител 1         1 0,5     
Специалист ЧР             1     
Калкулант             1     
Домакин             1     
Брой персонал 
по ЩАТНО 
РАЗПИСАНИЕ 9 10 7 8 9,5 10 40 75 0 

Източник: Щатни разписания на съществуващите социални услуги  
 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 
територията на общината: 

От данни от Бюро по труда гр. Смолян към 11.01.2023 г./писмо с № ДЛ000369/ на 
територията на общината са: 

- Регистрирани безработни лица с медицинско образование – едно лице с 
професия „Здравни грижи“ 

- Регистрирани безработни лица с образование в областта на „Хуманитарните 
науки“ – 14 /четиринадесет/ лица 

- Регистрирани безработни лица с придобит опит в социалните услуги – 87 с 
длъжности в сферата на социалните услуги. 

 
 
8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги: 

 
 

Служители на съществуващи СУ на територията на Община Смолян съгласно 
разпределението им по чл. 15 от ЗСУ   

услуги по чл. 15 от ЗСУ ДЦДМУ ДЦПЛУ ЦОП ЦНСТДБУ ЦНСТДБУ ЦРДУ ДСХ 

ДЦПЛУ с 
капацитет 20  
потребители – с 
дадено 
предварително 
одобрение от 
АСП за 
разкриване 
считано от 
01.01.2023 
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информиране и  
консултиране 0,4 0,4 0,8 0,3 0,2 0,3 0,9 0,3 

застъпничество и 
посредничество 0,6 0,6 2,4 0,2 0,2 0,6   0,4 

терапия и  
рехабилитация 2,7 2,7 3     3   2,1 

обучение за  
придобиване на умения 1 1 2,4 0,4 0,4 1,2   0,8 

подкрепа за придобиване 
на умения 1 1           0,8 

дневна грижа за деца  
с трайни увреждания 7,2               

дневна грижа за  
пълнолетни лица с  
трайни увреждания   7,2           6 

резидентна грижа за  
деца и младежи без  
увреждания       12,6 10,8       

осигуряване на подслон  
за деца в кризисна  
ситуация           7     

резидентна грижа за лица в 
надтрудоспособна възраст 
 без увреждания             36   

необходим персонал за  
съответната услуга 12,9 12,9 8,6 13,5 11,6 12,1 36,9 10,4 

персонал по  
ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ 9 10 7 9,5 8 10 40   

 
При съпоставка на данните за брой на назначени служители и брой незаети 

длъжности към момента на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания 
в съществуващите социални услуги, както и въз основа на определените минимални 
изисквания в стандартите за качество на социалните услуги, касаещи броя и 
квалификацията на необходимите служители, извеждаме следния прогнозен брой на 
служителите с оглед на оптимално функциониране на социалните и интегрираните 
здравно-социални услуги:  

ДЦДМУ-Смолян Промяна в щатното разписание е необходимо с оглед 
обезпечаване на достатъчно персонал с още 3,9 щатни бройки със следните длъжности: 

 Длъжност „Трудотерапевт“ – 1бр. 
 Длъжност „Социален педагог“ – 1 бр.  
 Длъжност „Болногледач“ – 0,9 щат   
 Длъжност „Детегледач“ – 1 бр. 
 
ДЦПЛУ-Смолян - Промяна в щатното разписание е необходимо с оглед 

обезпечаване на достатъчно персонал с още 2,9 щатни бройки със следните длъжности: 
 Длъжност „Психолог“ - 0,9 щат 
 Длъжност „Сътрудник социални дейности – 1бр. 
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 Длъжност „Болногледач“ – 1 бр.  
 
ЦНСТДБУ-Смолян, кв. Устово - Промяна в щатното разписание е необходимо с 

оглед обезпечаване на достатъчно персонал с още 4 щатни бройки със следните 
длъжности: 

 Длъжност „Възпитател“ - 3 бр. 
 Длъжност „Социален работник“ – 1 бр.  
 
ЦНСТДБУ-Смолян, кв. Каптажа - Промяна в щатното разписание е необходимо 

с оглед обезпечаване на достатъчно персонал с още 3,6 щатни бройки със следните 
длъжности: 

 Длъжност „Възпитател“ - 2 бр. 
 Длъжност „Социален работник“ – 1 бр.  
 Длъжност „Психолог“ – 0,6 щат.  
 
ЦРДУ-Широка лъка - Промяна в щатното разписание е необходимо с оглед 

обезпечаване на достатъчно персонал с още 3,6 щатни бройки със следните длъжности: 
  Длъжност „Детегледач“ - 2 бр. 
 
ДСХ – Фатово - Промяна в щатното разписание е необходимо за намаляне на  

персонал с 3 щатни бройки със следните длъжности: 
 Длъжност „Медицинска сестра“ - 1 бр. 
 Длъжност „Калкулант“ - 1 бр. 
 Длъжност „“ - 1 бр. 
 

За разкриване на ДЦПЛУ гр. Смолян, ул. Евридика /с дадено предварително 
одобрение/ са необходими следните длъжности  

 Длъжност „Ръководител“ – 1 бр. 
 Длъжност „Социален работник“ – 1 бр.  
 Длъжност „Психолог“ – 1 щат.  
 Длъжност „Медицинска сестра“ – 1 бр. 
 Длъжност „Счетоводител, домакин, касиер“ – 1 бр. 
 Длъжност „Рехабилитатор“ – 1 бр. 
 Длъжност „огняр/поддръжка“ – 1 бр. 
 Длъжност „Рехабилитатор“ – 1 бр. 
 Длъжност „Трудотерапев“ – 1 бр. 
 Длъжност „Санитар“ – 1,4 бр. 

 
 

 
9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 
 
№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 
 Дейност по чл. 12 от ЗСУ Максимален 

брой 
потребители 

1 Общодостъпни социални услуги по чл. 12, ал. 2, т.1 от ЗСУ 12 
2  Общодостъпни социални услуги по чл. 12, ал. 2, т.2 от ЗСУ 16 
 
 



 

 55 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 
 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 
потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 51 
2  застъпничество и посредничество 41 
3 терапия и рехабилитация 69 
4 обучение за придобиване на умения 49 
5 подкрепа за придобиване на трудови умения 21 
6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  19 
7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 84 
8 резидентна грижа за деца без увреждания  5 
9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  5 
10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 94 
11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 
27 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  91 
13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 11 
14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 17 
15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 
46 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

2 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 
с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 
грижи  

17 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 
медицински грижи с 

4 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 2 
20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 3 
21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 
3 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 
домашно насилие и лица жертви на трафик 

4 

 
10 Изводи 

 
10.1. Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-
социални услуги 
 

Вземайки предвид фиксираните проценти, посочени в Приложение № 6, както и 
броя места по последно издадена от АСП заповед за всяка една социална услуга, 
държано делегирана дейност, функционираща на територията на община Сливо поле, 
съществуващите социални услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от 
Закона за социалните услуги, по следния начин: 

 



 

 56 

Планиране на съществуващите социални и ИЗС услуги, финансирани от 
държавния бюджет, чрез декомпозирането им на дейностите по чл. 15 от ЗСУ   
Наименование на съществуващата 
социална и/или ИЗС услуга 

Място на 
предоставяне 

Съществуващ брой места 

Дневен център за деца и/или 
младежи с увреждания /ДЦДМУ/ 

гр. Смолян, 
ул. Зорница 
10 

24 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 4 15 

Застъпничество и посредничество 3 10 

терапия и рехабилитация 9 35 

обучение за придобиване на умения 5 20 

подкрепа за придобиване на умения 5 20 

дневна грижа за деца с трайни увреждания 24 100 

Дневен център за пълнолетни лица 
с увреждания /ДЦПЛУ/ 

гр. Смолян, 
ул. Зорница 
10 

24 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 4 15 

Застъпничество и посредничество 3 10 

терапия и рехабилитация 9 35 

обучение за придобиване на умения 5 20 

подкрепа за придобиване на трудови умения 5 20 
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дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 
увреждания 

24 100 

Център за обществена подкрепа гр. Смолян, 
бул. 
България № 
24 

40 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база %  на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 8 20 

Застъпничество и посредничество 12 30 

терапия и рехабилитация 10 25 

обучение за придобиване на умения 12 30 

ЦНСТДБУ  
Център за настаняван от семеен 
тип - Устово  

гр. Смолян, 
ул. "Атанас 
Беров" № 8 

14 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 3 15 

Застъпничество и посредничество 1 5 

обучение за придобиване на умения 2 10 

резидентнта грижа за деца/младежи без 
увреждания 

14 100 

ЦНСТДБУ  
Център за настаняван от семеен 
тип - Каптажа  

гр. Смолян, 
ул. "Христо 
Христов" № 
31 

12 



 

 58 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 2 15 

Застъпничество и посредничество 1 5 

обучение за придобиване на умения 2 10 

резидентнта грижа за деца/младежи без 
увреждания 

12 100 

Дневен център за деца на улицата 
/ЦРДУ/ 

с. Широка 
Лъка 

20 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 3 15 

Застъпничество и посредничество 3 15 

терапия и рехабилитация 10 50 

обучение за придобиване на умения 6 30 

осигуряване на подслон за деца в кризисни 
ситуации 

20 100 

Дом за стари хора с. Фатово 90 

Декомпозиране на съществуващата социална или 
ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 
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Информиране и консултиране 9 10 

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 
възраст без увреждания 

90 100 

Асистентска подкрепа гр. Смолян, 
бул. 
България № 
12 

129 

 
Наименование на социалната 
и/или ИЗС услуга, 
функционираща по проект 

Място на 
предоставяне 

Съществуващ 
брой места 

Дата на 
стартиране 
на улугата 

Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания  

гр. Смолян 20 01.01.2023 

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, 
функционираща по проект, по дейностите, 
съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 3 15 

Застъпничество и посредничество 2 10 

терапия и рехабилитация 7 35 

обучение за придобиване на умения 4 20 

подкрепа за придобиване на трудови умения 4 20 

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 
увреждания 

20 100 

Издадена заповед за предварително одобрение на разкриване на СУ Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 20, считано от 01.01.2023 г., 
същата е включена в Общ брой на наличните места, съгласно чл. 15 от ЗСУ. 

 
10.2. Съпоставка за предоставяните услуги по чл. 15 от ЗСУ на съществуващите 
социални услуги спрямо допустимия максимален брой потребители, съгласно 
Наредба за стандартите и критериите за социални услуги и съответно 
намеренията на общината за предприема или не действия  
 
На база на получените данни в Приложение №5 правим съпоставка за предоставяните 
услуги по чл. 15 от ЗСУ на съществуващите социални услуги спрямо допустимия 
максимален брой потребители, съгласно Наредба за стандартите и критериите за 24 
социални услуги и съответно намеренията на общината за предприема или не действия. 
В разглеждания случай, са валидни следните изводи: 
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 Дейност по чл. 15 от 

ЗСУ 
Общ брой на 
наличните 
места 

Максимален 
брой 
потребители 

Действия на община 
Смолян 

1 информиране и 
консултиране 
(специализирана) 

36 51 
увеличаване броя на 
потребителите 

2  застъпничество и 
посредничество 

25 41 увеличаване броя на 
потребителите 

3 терапия и 
рехабилитация 

45 69 увеличаване броя на 
потребителите 

4 обучение за 
придобиване на умения 

36 49 увеличаване броя на 
потребителите 

5 подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

14 21 
увеличаване броя на 
потребителите 

6 дневна грижа за деца с 
трайни увреждания  

24 19 
 не предприема действия 

7 дневна грижа за 
пълнолетни лица с 
трайни увреждания 

44 84 

създаване на СУ 
8 резидентна грижа за 

деца без увреждания  
26 5 

 не предприема действия 
9 резидентна грижа за 

деца с трайни 
увреждания  

 5 

 не предприема действия 
10 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 
психични разстройства 

187 94 

 не предприема действия 
11  резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 
интелектуални 
затруднения 

 27 

създаване на СУ на 
общинско ниво 

12 резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 
физически увреждания  

 91 
създаване на СУ на 
общинско ниво 

13 резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 
деменция 

 11 

 не предприема действия 
14 резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 
сетивни увреждания 

 17 
създаване на СУ на 
общинско ниво 

15 резидентна грижа за 
лица в 
надтрудоспособна 
възраст без увреждания 

90 46 

 не предприема действия 
16 здравно-социални 

услуги за резидентна 
грижа за деца с трайни 

 2 

 не предприема действия 
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увреждания с 
потребност от 
постоянни медицински 
грижи са: 

17 здравно-социални 
услуги за резидентна 
грижа за пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания с 
потребност от 
постоянни медицински 
грижи  

 17 

създаване на СУ на 
общинско ниво 

18 здравно-социални 
услуги за резидентна 
грижа за възрастни 
хора в невъзможност за 
самообслужване с 
потребност от 
постоянни медицински 
грижи с 

 4 

 не предприема действия 
19 осигуряване на 

подслон за бездомни 
лица 

 2 

 не предприема действия 
20 осигуряване на 

подслон за лица в 
кризисна ситуация 

 3 

 не предприема действия 
21 осигуряване на 

подслон за деца, 
пострадали от домашно 
насилие и деца, жертви 
на трафик 

 3 

 не предприема действия 
22 осигуряване на 

подслон за пълнолетни 
лица, пострадали от 
домашно насилие и 
лица жертви на трафик 

 4 

 не предприема действия 
23 осигуряване на 

подслон за деца в 
кризисна ситуация 
 

20  не предприема действия 

 
10.3. Услуги  необходими, съобразно изведените нужди;  
 

На база на получените данни в Приложение № 5,  се направи съпоставка между 
налични социални услуги и данните за максимален брой на потребителите на 
социалните услуги, за които ще се осигури изцяло или частично финансиране от 
държавния бюджет, по видове социални услуги, от които се направят изводи за: 

• Към момента в Община Смолян няма услуги, които работят с увеличен 
капацитет;  

• Към момента в Община Смолян няма социални услуги, за които е 
изчерпана необходимостта от тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди; 

•  Услуги  необходими, съобразно изведените нужди; 
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Съобразно изведените нужди при изготвяне на Анализа на потребностите от 
социални и здравно-социални услуги е установено, че в Община Смолян има 
нужда от следните социални услуги: 
 
Към момента на извършване на анализа се установява, че при декомпозирането на 
съществуващите социални услуги, за: 
 

- информиране и консултиране (специализирана) са обезпечени 36 броя 
места, а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 
осигурят 51 броя.  
- застъпничество и посредничество са обезпечени 25 места, а от обобщените 
данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 41 броя 
 
- Терапия и рехабилитация са обезпечени 45 места, а от обобщените данни за 
допустим максимален брой места, следва да се осигурят 69 броя 
 
- обучение за придобиване на умения са обезпечени 36 места, а от 
обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 49 
броя 
 
- подкрепа за придобиване на трудови умения са обезпечени 14 места, а от 
обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 21 
броя 
 
- дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания са обезпечени 44 
места, а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 
осигурят 84 броя. В броя обезпечени места са е включена Дневна грижа за 
пълнолетни лица с трайни увреждания с капацитет 20 места и  за която има 
дадено предварително одобрение за разкриване, считано от 01.01.2023 г.  

Планиране на СУ, която ще се разкрива като държавно-делегирана дейност, чрез 
декомпозирането им на дейностите по чл. 15 от ЗСУ 

Наименование на социалната 
и/или ИЗС услуга, 
функционираща по проект 

Място на 
предоставяне 

плануван брой 
места 

Дата на 
стартиране 
на услугата 

Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания  

гр. Смолян 20 01.01.2023 

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, 
функционираща по проект, по дейностите, 
съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, 
изчислени на 
база % на 
предоставяне на 
дейностите по 
чл. 15 в 
съществуващата 
социална или 
ИЗС услуга 

% 

Информиране и консултиране 3 15 
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Застъпничество и посредничество 2 10 

терапия и рехабилитация 7 35 

обучение за придобиване на умения 4 20 

подкрепа за придобиване на трудови умения 4 20 

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 
увреждания 

20 100 

 
За разкриване на ДЦПЛУ гр. Смолян, са необходими следните длъжности е 10,4, 
съгласно разпределение по чл. 15 

 Длъжност „Ръководител“ – 1 бр. 
 Длъжност „Социален работник“ – 1 бр.  
 Длъжност „Психолог“ – 1 щат.  
 Длъжност „Медицинска сестра“ – 1 бр. 
 Длъжност „Счетоводител, домакин, касиер“ – 1 бр. 
 Длъжност „Рехабилитатор“ – 1 бр. 
 Длъжност „огняр/поддръжка“ – 1 бр. 
 Длъжност „Рехабилитатор“ – 1 бр. 
 Длъжност „Трудотерапев“ – 1 бр. 
 Длъжност „Санитар“ – 1,4 бр. 

 
 
- резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, не са 
обезпечени места и няма съществуваща такава услуга, а от обобщените 
данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 27 броя, 
съгласно Наредбата за качество на социалните услуги, за капацитет на 
социалната услуга 8-30 места, в това число и 2 места заместваща грижа, 
следователно може да се разкрие една нова услуга с капацитет 27 места. 
 
- резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания не са 
обезпечени  места няма съществуваща такава услуга, а от обобщените данни 
за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 91 броя, съгласно 
Наредбата за качество на социалните услуги, за капацитет на социалната 
услуга 8-30 места, в това число и 2 места заместваща грижа, следователно 
може да се разкрие една нова услуга с капацитет 30 места, а другите да се 
предоставят на други общини за разкриване на услуги. 
 
- здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с 
трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи не са 
обезпечени  места няма съществуваща такава услуга, а от обобщените данни 
за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 17 броя, съгласно 
Наредбата за качество на СУ, капацитет на социалната услуга е 8-15 места, в 
това число и 2 места заместваща грижа, следователно може да се разкрие 
една нова услуга с капацитет 15 места. 

 
• С коя община може да се сключи споразумение, съгл. чл. 56 от ЗСУ. 
На база обобщението се извеждат препоръките по отношение: 
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• Кои услуги ще се закрият; 

На територията на Община Смолян не е установена необходимост от закриване на 
социални услуги. Съществуващите услуги ще се доразвиват и ще продължат да 
функционират и след тяхното трансформиране и разширяване на капацитета и видовете 
предоставяни социални услуги по чл. 15 от ЗСУ като предлагаме да бъдат включени в 
Националната карта на социалните услуги. 
 

• Кои нови услуги ще се разкрият; 
 

 
• На кои услуги да се намали броят на местата;  
• На кои услуги да се увеличи броят на местата; 
• Друго в съответствие с извършения анализ…………………………… 
 
Изведените препоръки ще са основата на предложението на общината за 

СУ, които ще влязат в националната карта. 
 

 
11 Приложения  
Приложение № 1 – таблица желаещи 
Приложение № 2 – таблица образование 
Приложение № 3 – таблица здравеопазване 
Приложение № 4 – таблица персонал 
Приложение № 5 – таблица критерии 
Приложение № 6 – схема на трансформиране 
Приложение № 7 – пример за съпоставка 
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