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1 Въведение 
 

Основната цел на доклада е да се направи социално-икономическа и демографска 
характеристика на общината, да се анализира състоянието на предоставяните социални 
услуги в общината до момента, да се идентифицират основните проблеми и рискови 
групи, да се очертаят основните насоки за развитието и подобряване качеството на 
съществуващите и необходимостта от разкриването на нови социални услуги, както и 
източниците за финансиране.  

Обобощените изводи от анализа и събраните конкретни данни е основата, върху която ще 
се осъществи стратегическото планиране за периода 2011 – 2016 година за осигуряване на 
равен достъп до качествени социални услуги на хората от рисковите групи. Общинската 
стратегия за развитието на социалните услуги ще зададе основната рамка и параметри на 
социалните услуги в Община Смолян както и ще  гарантира развитието на социалните 
услуги съобразно конкретните потребности на хората от целевите групи. 

Аналитичният доклад на ситуацията и оценка на потребностите в Община Смолян е 
изготвен през месец юни 2010 година, от работна група определена със Заповед на Кмета 
на Община Смолян, в която са включени представители от общинска администрация, 
Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” – Смолян, Регионален 
център по здравеопазване – гр. Смолян, Дирекция „Бюро по труда” – Смолян. В процеса 
на работа бяха привличани  допълнително експерти, които подпомагаха основния екип на 
тематичен принцип.  

Авторите на доклада са ръководителите на отдели: „Социална политика и здравеопазване” 
при Община Смолян, „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги», 
Дирекция „Социално подпомагане”- Смолян, Регионално дружество за заетост и 
структурно развитие, Дирекция „Бюро по труда”, Смолян. 

Резултатите от събраната и систематизирана информация, както и аналитичния доклад са 
координирани с Областна администрация - Смолян и екип към Регионална дирекция за 
социално подпомагане гр. Смолян. 

2 Методология  
При подготовката на настоящия доклад се осъществи процес на събиране, обработка и 
анализиране на информация, необходима за откриване на проблемите и възможностите в 
социалната сфера в общината, с цел да се вземат решения за по-ефективни дейности и по-
добри резултати в бъдеще. 

При проучването са използвани основно следните методи и инструменти:   

Първично проучване /събиране, обработка и анализ на първични данни/ - чрез различни 
качествени методи,  наблюдение, допитване. 

Вторично проучване  - събиране, обработка и анализ на съществуващи вторични данни.  
Това са различни документи и отчети, икономически анализи и доклади, информация от 
предходни изследвания, оперативна информация от общината, както и данни, които се 
събират и съхраняват от други организации - ТСБ - Смолян, РЦЗ - Смолян, ДСП и ДБТ -. 
Смолян, НОИ – териториално поделение - Смолян, ГРАО, РУ на МВР и други държавни 
институции, организации на общността, доставчици на социални услуги в общината и др. 
Тези данни бяха с различен характер: статистически, прогнозни, аналитични.  

Важното беше в процес на проучването да се подходи в определена последователност, за 
да се запази контрола над информацията, да се дефинират и установяват проблемите. 

Основните етапи и стъпки на проучването са:   
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- систематизиране на статистическите данни; 

- обобщение и анализ на данните; 

- анализ на съществуващите социални услуги на територията на общината; 

- анализ на рисковите групи; 

- извеждане на основни приоритети в съответствие с националните приоритети за 
деинституционализация и европейските ценности; 

- аналитичния доклад е основа за изработването на оперативен план с времева рамка 
за изпълнението на стратегията; 

2.1 Цели и обхват на проучването  
• Цели и конкретни задачи на проучването на ситуацията в община Смолян. 

- да направи оценка на сегашното състояние и качество на предлаганите социални 
услуги на територията на общината; 

- да анализира основните рискови групи от всички възрастови групи; 

- да очертае основните приоритети и насоки в развитието на мрежа от социалните 
услуги; 

- да направи анализ на човешките и финансови ресурси, във връзка с обезпечаване 
изпълнението на заложените цели и дейности за постигане на планираните 
резултати; 

- да конкретизира мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и 
конкретни цели, системата за наблюдение и оценка, отговорностите и ролята на 
общината  и институциите, доставчиците на услуги и другите заинтересовани 
страни;   

• Обхват на темите на проучването – посочват се основните проблеми, върху 
които е фокусирано проучването;  

Проучването е фокусирано върху следните основни теми: 

- Тенденции и проблеми в икономическото развитие на Община Смолян; 

- Демографска характеристика, проблеми и тенденции;  

- Общо състояние на сектора социални услуги като достъп, капацитет, човешки 
ресурси и качество. 

- Проучването на ситуацията в община Смолян е фокусирано върху нуждите от 
социални услуги, разглеждани в общия социален контекст на политиките и мерките 
за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината.  

- Обхватът на проучването включва: 

обхват на групите в риск в  общината, 

идентифициране на потребностите на рисковите групи; 

съществуващи социални услуги; 

финансови, материални и човешки ресурси; 

- Териториален и времеви обхват. 

- анализ на ситуацията във всички 86 населени места на територията на общината; 

- времеви обхват на проучването – месец юни 2010 година 

2.2 Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Смолян 
За целите на аналитичния доклад са използвани следните изтичници на информация: 
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- Статистически данни на Национален статистически институт – Териториално 
статистическо бюро Смолян, Дирекция „Бюро по труда”, Смолян;  

- Община Смолян, „Общински план за развитие 2007 – 2013 г.”; Доклад „Социално-
икономически развитие на община Смолян /състояние, тенденции и перспективи/ 
май-юни 2008 г. на МБМД;  

Освен статистическите данни и проучвания са използвани: 

--  Аналитични отчети /обществени нагласи, потребности, проблеми, тенденции, 
постигнати резултати и др./ от реализирани проекти на Община Смолян и 
партньорски организации, изпълнявани през последните 3-4 години в сферата на  
социална политика и изпълнявани на територията на общината.  

• Посочваме прилаганите аналитични методи за оценка на проблемите в общината. 

- за да се направи по-точна диагностика на ситуацията и потребностите получената 
информация са 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. 

3 Описание на ситуацията в община Смолян 

3.1 Обща характеристика на общината 
Географско местоположение: 

      Град Смолян е общински и 
областен, административен и                 
културно- просветен център на 

региона на Средните Родопи и 
има водеща функция в 
областното социално - 
икономическо развитие. 

Градът заема по-голямата част 
от котловината на река Черна. 
По двата бряга на реката в 
посока запад-изток се намират 
трите големи квартала - 
"Смолян", "Райково" и 
"Устово".  

Средната надморска височина в общината е 1230 м. с високи била, дълбоки долини и 
реки. Средната и западна част на общината е заета от високите билни части на дела от 
Родопите - Перелик (Снежанка – Преспа), с най високия родопски връх – Голям Перелик 
(2191 м). Лъчеобразно спрямо този дял са разположени долините на реките: Черна – в 
централната част със Смолянската долина, на 
р.Арда – в югоизточната част, на р.Бяла – в 
североизточната част, на р. Широколъшка – в 
северозападната и Тенес дере – в западната. 

По отношение на надлъжните инфраструктурни 
коридори № 8 и № 10, които минават през 
България, Смолян стои встрани от тях, което води 
до ниски нива на урбанизация, последвани от по-
ниски темпове на социално-икономическото 
развитие. Като цел с първостепенно значение е 
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развитито на надлъжните инфраструктурни връзки и в това отношение Смолян е опорен 
пункт на напречната урбанизационна ос Тракия – Бяло море. Развитието на тази 
транспортна ос е  основна предпоставка за по-равномерно и балансирано развитие на 
Южен централен район. 

Климатът е преходно-континентален със слабо средиземноморско влияние, със средна 
годишна температура 8.1°С, мека зима и прохладно лято. Валежите (967 мм - дъжд и 
сняг), са над средните за страната.  Биоклиматичният паспорт на общината показва, че 
мястото е много благоприятно за обитаване и целогодишен отдих благодарение на 
комфортните биоклиматични условия през всички сезони. 

Функционално площоразпределение: 
Смолян обхваща територия от 854 кв.км. Общината е с най-голяма територия от всичките 
10 общини в област Смолян и заема средищно положение в областта, обхваща 21,83% от 
територията й 3 192.9 км2. Община Смолян е 35-та община по население и 19-та по площ в 
Република България. 

Териториaлни баланси: 

- горски територии: 540 147 дка или 63.25 %; 

- земеделски територии: 232 127 дка или 27.1 %; 

- населени места: 16 197 дка или 1.9 %; 

- водни площи и течения: 3845 дка или 0.5 %; 

- територии за добив на полезни изкопаеми: 58 122 дка или 6.9 %; 

- територии за транспорт и инфраструктура: 3559 дка или 0.42 %. 

Административен център, населени места, характерни особености: 
Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 24 кметства и 
19 кметски наместничества. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с 
местността Райковски ливади. 

На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток с общините 
Рудозем, Мадан и Баните, на запад с община Девин, а на юг с Република Гърция. 

Според данните на ГРАО към 02.06.2010 година населените места в община Смолян могат 
да се разглеждат на няколко групи:  

• Населени места без жители   –    5  

• Населени места до 50 жители   –  36  

• Населени места от 51 до 100 жители  -  14 

• Населени места 101 до 250 жители  -  16 

• Населени места от 251 до 500 жители  -    7 

• Населени места от 501 – до 1000 жители  -   3 

• Населени места от 1001 до 2000 жители   -   2 

• Населени места над 2001 жители   -    1 

Разпределението на селата по брой жители показва тенденция към обезлюдяване, поради 
застаряване на населението и произтичащите миграционни процеси както за общината, 
така и за цялата страна. 

Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената 
кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени  
изключително в общинския център. Структурата на първичния социален сервиз е почти 
огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил на населението им.  



 

 

6 

3.2 Население – демографска характеристика 
 Според данните на статистиката за 2009г.  в община Смолян е съсредоточено 34,6% 
от населението в областта.  

 При общо население в областта 124 795 души нейното население наброява 43186 
души.  Средната гъстота на населението в общината е 50,6 души на кв.км спрямо 39,1 за 
областта.  

 

Население на община Смолян 
спрямо населението на областта

43 186
34,61%

81 609
65,39%

Община Смолян Други общини
  

 

В град Смолян живеят 31718 души, а в селата – 11468 души. Съотношението между 
градско и селско население е 73,4% : 26,6%. За цялата област това съотношение е 54,6% : 
45,4%.  

 

Градско и селско население в общината

31718
73%

11468
27%

Град Село
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Градско и селско население в областта

68129
55%

56666
45%

Град Село

 

 
В община Смолян има 86 населени места. В три села през 2009г. не живее нито 

един човек. С население от 4 до 10 души са десет села, а с население от 11 до 20 души са 
петнадесет населени места. Следователно в една трета от населените места живеят едва 
0,6 % от хората в  общината. С най-голям брой население са селата Смилян /1719/ и 
Момчиловци /1308/. Село Широка лъка и  село Търън имат население над 600 души. 

Население в общината в града и в селата от 2000 до 2009г
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В сравнение с предходната година населението в общината намалява с 435 души /с 
1%/. Намалението е по-голямо при мъжете, отколкото при жените. За последната година 
мъжете са намалели с 268, а жените -  със 167. В края на  2009г. в община Смолян живеят 
20 831 мъже и 22 355 жени. На 1000 мъже се падат 1073 жени. Различието между двата 
пола е по-силно изразено в града / 1000 мъже на 1078 жени/, отколкото в селата  / 1000 
мъже на 1057 жени/. 

Намалението на населението в общината е резултат както от баланса между 
ражданията и умиранията, така и от баланса между заселванията и изселванията. По-
голяма е тежестта на миграционните движения в сравнение с естественото движение на 
населението – 63% от намалението на населението в общината и се дължи на по-големия 
брой изселени, а 37 % е резултат от отрицателния естествен прираст.  

За цялата област Смолян съотношението между механичния и естествения прираст 
е 73% : 27%.   
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През 2009г. са регистрирани 398 живородени деца в общината. Броят на родените 
момичета и момчета е почти равен – 200 момчета и 198 момичета. Най-много са 
ражданията в Смолян – 325 /82 %/. Във всички останали населени места са родени 73 
деца, като в 55 села няма нито едно родено дете, а в преобладаващата част от селата са 
регистрирани по 1-2 раждания. Средната раждаемост в общината е 9,22 на хиляда. За 
града този коефициент е 10,25. Почти същата стойност има коефициентът на раждаемост 
за най-голямото село в общината Смилян – 10,47, но за следващото по големина 
Момчиловци той е твърде нисък – 1,53. Стойностите на коефициента за раждаемост в 
другите по-големи села се колебаят от 0 до 12 - с най-голяма раждаемост са Търън /12,05/ 
и Влахово /11,17/, а с най-малка – Могилица /2,60/ и Стойките /3,47/. 

Данните на статистиката показват, че броят на умрелите през 2009 г. значително 
превишава броя на родените. Общо за Смолянска община са регистрирани  561 починали, 
от които 307 мъже и 254 жени /55% : 45%/. Най-голям брой починали са в Смолян / 291 / –  
52% от всички в общината, а след това се подреждат селата Фатово - 25, Момчиловци - 21, 
Смилян -  20, Петково – 15човека.  Няма починали в 26 села. Средният коефициент на 
смъртност е 12,99 на хиляда, почти колкото в областта – 12,1. Най-голяма е смъртността 
във Фатово / 229,36/, Потока /200,00/,  Стикъл /187,50/, Змиево /181,82/, Кокорово /125,00/, 
Заевите /125,00/. Твърде високи стойности има показателят за смъртност във Виево 
/38,28/, Мугла /36,07/, Петково /34,88/, Стойките /27,78/. По-голяма от средната за 
общината е смъртността в Арда /17,30/, Търън /16,57/, Момчиловци / 16,06/, Могилица 
/15,63/.  

В резултат на по-големия брой изселени от общината за 2009 г. механичният 
прираст е отрицателен – минус 272.  

На територията на общината са се заселили 660 души, от които 294 мъже и 366 
жени. Най-много хора са придошли в Смолян – 497. Броят на емигрантите за 2009 г. е 932 
човека. Съотношението между мъжете и жените, които са се изселили от общината е 
почти равен – 455 мъже и 477 жени. Най-голям е броят на изселилите се от Смолян – 661 
души. Средно 2% от населението на общината се е изселило. Най-голям дял спрямо 
местното население имат емигриралите от селата Змиево /27%/, Чучур /25%/,  Потока 
/20%/, Пещера /16%/, Димово /11%/ , Сърнино /11%/ . 

Тенденцията, която се наблюдава за периода 1999 – 2009 г.  в прираста на 
населението в община Смолян,  е отрицателна.  

След оптимистичната промяна  в  отрицателната  тенденция  от 2003 г. до 2006 г, за 
последните три години отново се отчита ръст в намалението на населението в общината. 
Поради тази тенденция  за последните 10 години населението е намаляло от 47 905 души 
на 43 186 души, а на града от 32 484 души на 31 718 души. От данните е видно, че 
намалението е по-голямо за селското население – 26%, спрямо 2,4% намаление за Смолян 
и 10% намаление на броя на населението за общината като цяло.  За разглеждания 
десетгодишен период броят на населението в областта е намалял с 14,5%. 

Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата 
възрастова структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване.  

Относителният дял на лицата над 60-годишна възраст се увеличава с всяка 
изминала година. При намаляваща тенденция в броя на населението за периода от 2000 до 
2009 г. броят на лицата над 60 г. се увеличава както по абсолютен размер, така и като 
процент от общия брой.  
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Население над 60-годишна възраст в града и в селата от 
2000 до 2009г.
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През 2000 г. относителният дял на групата над 60 г. е 17,44%, а през 2009 г. достига 
23,26%, т.е. почти една четвърт от населението на общината е на повече от 60 години.  

В града броят на лицата над 60 г. за периода от 2000 г. до 2009 г. се увеличава с 
всяка следваща година и по абсолютен брой, и  като относителен дял от броя на градското 
население. През 2000 г. регистрираните лица над 60 г. в Смолян са 3324 души /10,21%/, 
през 2008г. те са 5539 души /17,39%/, а през 2009 г. са 5786 души /18,24%/.  

В селата се наблюдава намаление на броя на населението на възраст над 60 г., но 
поради намалението на общия брой селско население относителният дял на разглежданата 
възрастова група се увеличава. През 2000 г. в селата са живели 4964 души на възраст над 
60 г. / 33,13%/, през 2008 г. са били 4324 души / 36,73%/, а през 2009 г. техният брой е 
4264 души / 37,16%/. 

В резултат на отрицателния прираст на населението в общината  броят на лицата 
в подтрудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на населението в 
надтрудоспособна възраст. Така през 1999 г. делът на населението в  подтрудоспособна 
възраст е 17,13%, на трудоспособното 62,77%, а надтрудоспособното – 20,10%. В края на 
2009 г.  делът на първата група в общината е 12,47%, на втората – 66,19%, а на  третата – 
21,34%. Най-драстично намалява подтрудоспособното население. Увеличението на 
трудоспособното население е резултат и от промените в пенсионната възраст, но налице е 
обща тенденция към застаряване.  

От статистическите данни е видно, че всеки пети жител на общината е в 
надтрудоспособна възраст. При съпоставяне на данните за селата с града се вижда, че в 
селата делът на населението в подтрудоспособна възраст е 9,38% срещу 13,58% за града, а 
за групата на хората в надтрудоспособна възраст съотношението е обратно – в селата 
техният дял е 34,86%, а в Смолян той е 16,46%. Различни са относителните дялове на 
населението в трудоспособна възраст за града и селата – в Смолян процентът на 
трудоспособното население е 69,96%, а в селата – 55,76%. 

Според показателя за брачност Смолянска община не се отличава от областта – и 
при двете той е 2,3.  

По-високи са стойностите на показателите за смъртност и детска смъртност в 
общината в сравнение с областта – 12,9 на хиляда смъртност срещу 12,1 за областта и 
7,5 на хиляда живородени детска смъртност за Смолянска община срещу 6,6 за областта. 
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Въз основа на статистическите данни за разглеждания период могат да се направят 
следните изводи за демографското състояние в общината: 

1.Броят на населението в общината като цяло намалява. По-голямо намаление има 
на населението в селата. 

2. Намалението на населението се дължи на отрицателния естествен прираст и в 
много по-голяма степен на превишението на изселващите се пред заселените на 
територията на общината.  

3. Съотношението между населението в града и селата се променя в полза на града. 
Това ще доведе до по-голямо обезлюдяване на селата. 

4. Намалява раждаемостта , особено в някои села. 

5. Въпреки общото намаление на населението в селата, делът на хората над 60г. там 
се увеличава. В близките години на един жител под 60 г. ще се пада един над 60 г. 

6. Броят на лицата над 60 г. се увеличава и по абсолютен брой, и  като относителен 
дял от броя на градското население. 

7. Увеличаващ се брой на самотноживеещите възрастни хора, особено в селата 

3.3 Икономическо развитие на община  Смолян 
В края на 2006 година  на територията на община Смолян са регистрирани 6795 стопанки 
единици.В сравнение с 2000 г. нарастването им е с 29%. Средногодишно в общината се 
регистрират 250 нови стопански субекта, но според подадените декларации голяма част от 
тях не са активни /според подадените годишни декларации/. В кая на 2006 година делът на 
активните стопански субекти е 32% от всички регистрирани в общината, а в сравнение 
през 2000 година той е бил 41%. Това е индикатор за намаляване на икономическата 
активност. 

 

Стопански субекти 2000 г. 2006 г. 

Брой регистрирани стопански субекти 5272 6795 

Брой активни стопански субекти 2136 2167 

По данни на НСИ 

Данните от представително изследване на МБМД на 302 активни икономически единици 
на територията на община Смолян очертават следните приоритетни сфери на развитие: 

- Сектор търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството - 46% 

- Строителство           - 19% 

- Преработваща промишленост        - 12% 

- Хотелиерство и ресторантьорство        -   6% 

-  Услуги           -   5% 

- Транспорт, складиране, съобщения       -   5% 

- Добивна промишленост          -   2% 

Гръбнакът на общинската икономика са микропредприятията – 89% с до 10 заети. 
Малките предприятия, в които заетите са от 11 до 50 са 9%. Средните – с 51 до 250 заети 
са 29 и представляват 1% от всички предприятия. Големите предприятия с над 250 заети 
са 4 броя и представляват 0,18%. 

Декларираната през 2006 година средногодишна работна заплата на наетите в 
микропредприятия 189,25 лв., което е значително изоставане от средната заплата за 
страната. 
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Средните приходи от дейността на едно микропредприятие плавно нарастват през 
годините и в сравнение с 2000 година печалбата е нараснала с 125,91%. Това говори за 
устойчив темп и стабилно развитие на микропредприятията. 

 

Основни показатели на стопанските единици 
според броя на заетите 

2000 г. 2006 г. 

Микро до 10 заети 1989 1930 

Брой единици 36092 65431 

Бруто продукция в хил. лв. 95645 105963 

Приходи от дейността в хил. лв. 94900 105454 

Нетни приходи в хил. лв. 91722 99051 

Разходи за дейността в хил. лв. 4307 8734 

Печалба в хил. лв. 1602 2623 

Загуба в хил. лв. 

Заети лица – бр. 

4032 4411 

Наети – бр. 2165 2747 

Средства за заплати в хил. лв. 2587 6239 

Дълготрайни материални активи в хил. лв. 14375 54405 

  По данни на НСИ 

 

Малките предприятия, с наети от 11 до 50 човека, бележат ръст. В сравнение между 2000 
и 2006 година ръста е с 69%. Средната работна заплата в тях чувствително изостава от 
тази за страната – със 117 лв. 

Средния размер на дълготрайните активи по сравнение 2000 – 2006 година е нараснал със 
115%. Средните приходи от дейността за същия период са нараснали с 81%. 

Средните предприятия в общината достигат до 29. По сравнение с 2000 година 
осигуряват заетост 645 човека повече. С 35,63% се е увеличила средната работна заплата 
по сравнение с 2000 г. Средните приходи от дейността достигат 4млн.516 хил.лв, което с 
84,55% повече от 2000 г. Реализирана печалба възлиза на 4 мл.558хил.лв и нараства с 12 
пъти повече през разглеждания период. С 203,73%  нарастват средните дълготрайни 
активи на едно предприятие. 

Големите предприятия през 2006 година са 4, като през 2004 година са били 6. Средната 
месечна работна заплата в този тип предприятия се е повишила със 71,27% в сравнение с 
2000 година. Приходите от дейността са нараснали 2 пъти, а печалбата се увеличава 
постоянно. Средния размер на дълготрайните активи е 3 млн.487 хил.лв. 

От направеното представително проучване на МБМД заетите в бизнеса 66% са мъже, 34% 
жени. Доминират заетите на възраст между 36 – 50 години. Най- нисък е делът на 
предприемачите на възраст до 25 години. Сред представителите на бизнеса доминират 
високообразованите 54% с висше и полувисше образование, 34% със средно, 12% със 
средно общообразователно. 

Инвестиционна активност.  

Наблюдаваните показатели показват способността и степента на създаване на 
икономическите ресурси и акумулирането на капитал. Два са икономическите показатели, 
които се отъждествяват с инвестиционната активност на предприятията - Разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи и Придобити дълготрайни материални 
активи (ДМА).  
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Разходите за придобиване на ДМА включват всички извършени разходи за придобиване 
на дълготрайни материални активи чрез строителство и закупуване. През 2007 г. в 
общината са извършени разходи в обществения сектор в размер на 25558 хил. лв.; в 
частния сектор са в размер на 93252 хил.лв. като по сравнение  с 2005 година почти двойно.  

 

ИНВЕСТИЦИИ        

1. Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи по сектори                                    (Хил.лв.) 

  2005 2006 2007 

  Общо Обществен Частен  Общо Обществен Частен  Общо Обществен Частен  

     сектор  сектор    сектор  сектор    сектор  сектор 

Област  
Смолян 113883 21723 92160 149372 31638 117734 230923 56769 174154 

В т.ч.  
община 
Смолян 52675 10257 42418 67048 11636 55412 118810 25558 93252 
 
2. Придобити материални дълготрайни активи по сектори    (Хил.лв.) 

  2005 2006 2007 

  Общо Обществен Частен  Общо Обществен Частен  Общо Обществен Частен  

     сектор  сектор    сектор  сектор    сектор  сектор 

Област  
Смолян 107134 16768 90366 117759 29076 88683 181302 53441 127861 

В т.ч.  
община 
Смолян 43563 10262 33301 55706 11631 44075 84581 25484 59097 

По данни на НСИ 

Транспортна инфраструктура 

Община Смолян изцяло се обслужва от автомобилен транспорт, поради което състоянието 
на пътищата е от особено и основно  значение за нормалния живот и функционирането и 
развитието на икономиката. През територията на общината не преминават автомагистрали 
и първокласни пътища..  

Републиканска пътна мрежа 

Основната транспортна връзка с 
вътрешността на страната се 
осъществява чрез второкласен път 
Е86 Пловдив-Смолян – Рудозем - 
граница с  Република Гърция. 
Републиканската пътна мрежа на 
територията на общината е 181,414 
км, в т. ч. 33,859 км второкласна и 
147,555 км – третокласна. 
Изградените републикански пътища с 
настилка са 98%.  

Община Смолян разполага с 
инвентаризация на пътната 
инфраструктура. Има създаден 
регистър с база данни за състоянието 
на уличната мрежа в общината. Знае 
се състоянието на общинската пътна 
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мрежа, републиканската пътна мрежа на територията на общината, както и 
селскостопанските и горски пътища. 

Уличната мрежа на гр. Смолян е развита съобразно характерните теренни дадености и 
зоните за обслужване. Като цяло състоянието на изградената улична мрежа в град Смолян 
не е добро и се нуждае от основен ремонт, а има и неизградени улици. Сигнализацията на 
пътната и улична мрежа в общината не е изградена съгласно изискванията на 
нормативните актове, които хармонизират с европейското законодателство. 

Проблемът с паркирането на автомобили в града е изключително голям. Поради липса на 
достатъчно паркоместа, паркирането се извършва в активните платна на уличната мрежа, 
което затруднява движението. Това налага предвиждане на инвестиции за решаване на 
този проблем. 

Състоянието на транспортната инфраструктура е проблем № 1 на общината и от особено 
голямо значение, поради ограниченията налагани от релефа за ползването на различни 
видове транспорт.  

Пътната мрежа е в недобро състояние, особено що се отнася до общинската. Много от 
населените места се свързват с центъра по черни пътища, което ги прави непроходими при 
зимни условия и дъждове. 
Транспортната система на община Смолян се обслужва от 15 транспортни фирми с 86 
автобуса и 156 таксита.  

Телекомуникации   

Качеството на телекомуникационните услуги в община Смолян е на относително добро 
ниво. Четирите национални мобилни оператори – МТел, Мобиком, Глобул и Вивател – 
осигуряват покритие на приблизително 80% от територията.  

Съществува едно общинско кабелно радио, 2 частни радиостанции и 2 кабелни 
телевизии. Област Смолян е 11-та по брой обществени кабелни мрежи за телевизионен и 
радио-сигнален пренос в страната. 

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  

Развитието на информационните и комуникационни технологии в община Смолян 
бележи значителен ръст през последните години. В повече от половината от населените 
места на общината е налице възможност за връзка с интернет. В същото време обаче се 
наблюдава известна неравномерност – темповете на развитие в града са значително по-
високи от тези в съставните населени места от общината. Към настоящия момент в 
сферата на информационните и комуникационни технологии се наблюдават няколко 
паралелни тенденции, влияещи си взаимно: 

- увеличаване броя на домакинствата, разполагащи с домашен компютър и 
интернет в къщи; 

- увеличаване дела на гражданите, ползващи интернет в училище или на работа; 

- намаляване на относителния дял при относително запазване на абсолютния брой 
на клиентите на интернет клубове; 

- повишаване капацитета на общата интернет свързаност и преминаване на 
потребителите към по-високоскоростен тип връзки (от dial-up модемна връзка към ADSL, 
кабелен интернет и градска LAN мрежа); 
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Доходи, заетост и безработица: 
• Според доклада от изследователския проект „Социално-икономическо развитие на 
община Смолян”, реализиран в периода май-юни 2008 г.от Институт за маркетинг и 
социални изследвания МБМД основните източници на доходи, които посочват 
интервюираните са:  заплати – 61%; пенсии – 19%; без доходи – 9%; извън работната 
заплата – 3%; от предприемачество – 2%; от социални помощи – 2%; от обезщетения за 
безработни – 2%; от собственост – 1%.  

Според оценката от проучването, 37% от изследваните декларират, че доходите им стигат 
за покриване на основните потребности; на 25% доходите не им позволяват да посрещнат 
нуждите; 15% от общата група успяват да посрещнат повече от нуждите си; 12% успяват 
да задоволят потребностите и 4% успяват и да спестят.  

Интервюираните от проучването сочат сравнително ниски доходи, като 33,8% от 
домакинствата посочват доходи от 201 – 300 лв.; 21,1% са с доходи между 101 – 200 лв.; 
10,9% са с доходи между 401 – 500 лв.; 6,0% от домакинствата са с доходи до 100 лв.; 
3,5% сочат доходи между 501 – 600 лв.; 1,9% между 601 – 700 лв. В същото време 41,5% 
от перспективната група на работещите между 25 – 44 годишна възраст декларират 
доходи между 201 - 300 лв.;  24,1% от същата група са с доходи между 301 – 400 лв.; 
15,1% са с доходи от 401 -500 лв. Равни са дяловете на интервюираните от общата група, 
които определят доходите си като много ниски – 29% и по-скоро ниски – 29% а всеки 
трети 39% като средни.  

Средна  годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 
сектори: 

 

 Година  

2007 

  

  

2008 

  

  

Икономически 
сектори Общо Обществен сектор 

Частен 
сектор Общо 

Обществен 
сектор Частен сектор 

Област Смолян  4028 5001 3661 5259 6221 4938 

      В т.ч       

Община Смолян 4145 5417 3592 5118 6676 4466 

 

 

• Характеристика и динамика на заетостта в общината. Показатели за 
равнището на регистрираната безработица; тенденции в динамиката на 
регистрираната безработица. Профил на безработните по възраст, пол, професия, 
увреждане. Рискови групи безработни. 

По данни на Териториално статистическо бюро-Смолян към 31.12.2008 година 
населението на Община Смолян е 43 621 човека, в т.ч. мъже 21 099, жени 22 522. Към 
31.12.2009 г.  населението в Община Смолян е 43 186 от тях мъже 20831, жени 22 355. 
Населението в Община Смолян е почти 1/3 от населението в областта.  

Средносписъчният брой на наетите лица в община Смолян по данни на Териториално 
статистическо бюро - Смолян за четвъртото тримесечие на 2009 год. са както следва:  
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Община Смолян - средносписъчен брой наети лица по сектори
четвърто тримесечие 2009 г.

 обществен сектор
4479

дек. 2009

 общо наети
14 308
дек. 2009

 обществен 
сектор

4519
ноември 2009

частен сектор
10 027

ноември 2009

 общо наети
14 546

ноември 2009

частен сектор
10 283
окт.2009

 обществен сектор - 
4553

окт.2009

 частен сектор
9829

дек. 2009 общо наети
14 836
окт.2009

 Към края на м. април 2009 г. 
регистрираните безработни от община Смолян са 2741, а за същия период на 2010 г. 
регистрираните безработни са 3613 т.е. увеличението е с 872 човека. 

Наблюдава се трайно увеличение на безработицата в общината. 

 

                                                

Ниво на безработица в община Смолян 
януари - април 2009 и януари - април 2010 г.

9,48%

9,93%

11,15%

12,18%

15,06%

15,74%

16,19%

16,60%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Равнище на безработица в %

Януари.09

Февруари.09

Март.09

Април.09

Януари.10

Февруари.10

Март.10

Април.10

 
 

Увеличение на регистрираните безработни се забелязва във всички възрасти, като най – 
голям дял се наблюдава при възрастта над 55 години. Средната възраст на регистрираните 
за община Смолян е 43,09 години, като преобладаващата част са жени.  

По отношение на професионалната и образователна структура, най-засегнати от 
безработицата са хората без професия/специалност, а напоследък и хората с висше 
образование..  

За община Смолян за периода януари – март 2009 и януари – март 2010 година 
характеристиката е следната: 
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Равнището на безработица км 31.12. 2009 година е 14,325, а към 30.05.2010 година - 
16,27%. 

Най-висок дял в община Смолян са регистрираните безработни с висше образование - 
11,5%. 

• Групи в неравностойно положение на пазара на труда в община Смолян от 
общия дял регистриранибзработни: 

До 29 години – 18,1% 

Над 50 години – 39% 

С намалена трудоспособност – 4,8% 

Продължително безработни лица – 28, 9% 

Най-голям дял сред новорегистрираните безработни са от секторите „Услуги”, 
„Индустрия” – строителство и преработваща промишленост, „Държавно управление и 
отбрана”.  

При търсенето на работна сила в Община Смолян са обявени най-много места – 438 или 
58,2%. 

Най-голям дял в региона има община Смолян по заявени и разкрити работни места 
по Национални програми за заетост чрез Бюрото по труда.  

През 2009 г. в община Смолян са разкрити нови работни места чрез Национална 
програма “От социални помощи към заетост “   средногодишен брой работили - 240 
лица, като през м. февруари числеността на заетите достигна до 325 лица, в т.ч. в 
Аварийни дейности – 284 наети лица; Национална програма “ Асистенти на хора с 
увреждания”, по дейност «Социален асистент» – 3 наети лица,; Национална програма 
“ Социални услуги в семейна среда“ / Домашен помощник/  - 30 наети лица; “ Старт в 
кариерата“  – назначен 1 човек в общинска администрация; “ Професионално обучение и 
заетост на хора с трайни увреждания “  – 5 човека; «Регионална програма за заетост» - 
обучени и назначени на работа в сферата на туризма 15 човека; Национална програма 

Година  Януари 

2009  

 

Февруари 

2009 

Март 

2009 

Общ брой 
безработни в 
община Смолян 

 

2133 

 

2234 

 

2509 

Мъже 832 905 1037 

Жени 1301 1329 1472 

С висше, 
полувисше 

271 279 304 

Средно 1004 1049 1187 

Основно 690 720 811 

Начално и по-
ниско 

168 186 207 

Работническа 
професия 

633 660 742 

Специалисти 572 585 654 

Без 
квалификация 

 

928 989 1113 

Януари 

2010 

Февруари 

2010 

Март 

2010 

 

 

3388 

 

 

3541 

 

3642 

1537 1640 1683 

1851 1901 1959 

404 398 420 

1581 1699 1755 

1137 1181 1208 

266 263 259 

983 1050 1091 

880 909 946 

1525 1582 1605 
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«Мелпомена» с наети лица през 2009 г. – 9 човека, а през 2010 г. – 5 човека; Национална 
програма «Помощ при пенсиониране» - 13 човека, които работят по предходни периоди;  

-  Чрез развитие на алтернативни форми за отглеждане на деца за 2009 г. «Приемна 
грижа» – са наети 3 човека и в Център за настаняване от семеен тип /по проект, 
финансиран от ФАР/ – наети през 2009 г. - 9 човека. 

- чрез изпълнението на социални инфраструктурни проекти от Община Смолян - BG 161 
РО 001/1.1-01/2007/023 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали” – осигурена заетост на 97 човека, в т.ч. 7 с висше образование, 
2 със средно образование и 88 с работнически специалности. 

От Дирекция „Социално подпомагане”, Смолян по програмата - “ Асистенти на хора с 
увреждания “, дейност «Личен асистент» са назначени 59 лица, обслужващи тежко 
болни деца и възрастни. Обществено значим бе и проекта «Социална услуга за качествен 
живот», финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. По този проект са 
наети 29 лица, които полагаха грижи за деца и лица с увреждания от общината.  

В партньорство  с «Регионално дружество по заетост и структурно развитие» и 
«Дружество за разпространение на знания», Смолян финансирани по европейски 
програми: 

- от м. Декември - Водеща организация Дружество за разпространение на Знание-Смолян, 
„За достоен и независим живот в Родопите”; Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” ІІ Фаза, Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на 
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора» -  Наети 33 лица;  

- Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно развитие” ООД – 
Смолян. Проект по програма ФАР «Възможности  за независим живот чрез качествени 
социални услуги за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община Смолян. Брой 
наети лица – 15;  

- Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно развитие” ООД – 
Смолян. Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси“ Грижа в семейна среда за 
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 
хора» -  /домашен помощник  и социален асистент /  І фаза, 2008-2009г - Брой наети лица –
27; 

През периода 2009 г. в програмите за обучение на възрастни в община Смолян са 
преминали най-голям брой по сравнение с другите общини – 132 човека. 

През 2010 година рязкото свиване на Националните програми за заетост и силно 
намаляване на финансираните социални услуги в общността – домашен помощник, 
социален ассистент доведе до социално напрежение.  

Освободените от Националната программа «От социални помощи към заетост» хора 
са лица с ниски или липсващи доходи, без реална перспектива за заетост на 
първичния пазар на труда, с нисък социален статус и ще доведе до силно обедняване 
на тази социална група. 

От друга страна редуцирането на социалните програми «Асистенти на хора с 
увреждания», «Социални услуги в семейна среда», «Помощ за пенсиониране» и други 
активни мерки за заетост е предпоставка за влошаване на качеството на социалните 
услуги в общината и до силно стесняване на броя потребители, което ще рефлектира 
върху  качеството на живот на самотно живеещи, възрастни и хора с увреждания не 
само на територията на града, но и в селата.  
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Във връзка със стартирането на Проект  “Нов избор-развитие и реализация”, схема 
BG051PO001-1.1.03 “Развитие”, Община Смолян е представила заявка за осигуряване на 
заетост на 371 човека, като има готовност да осигури работа на значително повече брой 
хора, ако отговарят на условията на програмата. 

Изводи: 
- слабото търсене на стоки и услуги вследствие на световната икономическа 
криза доведе до намаляване на заетостта в структороопределящи за 
икономиката сектори; 

- липсата на образование и квалификация на определени социални групи от 
населението на общината ги прави неконкурентноспособни и неадаптивни 
към промените на пазара на труда; 

- трайно увеличаване на безработицата, като най-голям е броят на 
регистрираните с висше, следвани от тези със средно и хора без 
квалификация.; 

- влошаване качеството на живот на възрастните хора, хората с ниско 
образование и без квалификация; 

- силното ограничаване и спирането на действащи и необходими за региона 
Национални програми за осигуряване на заетост обрича на липса на доходи 
една немалка част от населението и увеличава броя на лицата в риск в 
общината; 

- рязкото спиране на финансирането на част от националните програми за 
социални услуги сериозно намали обхвата на алтернативните и увеличи броя 
на лицата в риск от социална изолация и попадане в зависимост от 
институционална грижа поради липса на други алтернативи; 

- обедняване на населението като цяло и влошаване качеството на живот на 
възрастните хора, хората с ниско образование и без квалификация; 

3.4 Здравеопазване  
Болници и здравни заведения на територията на Община Смолян.  

Реформата в здравеопзването постави нови предизвикателсдтва пред общинските власти 
за планиране и провеждане на политиката им в областта на  здравеопазването. Новото 
законодателство въведе развитието на либерален модел на системата на здравеопазване с 
елементи на пазара. С въвеждането на системата на здравното осигуряване в България 
започна заплащането на здравно осигурителните вноски.  
Всички лечебни заведения придобиха статут на независими  икономически субекти.   
Нарастването на здравните заведения за периода 2000 – 2006 година се дължи предимно 
от увеличението на новооткрити медико-диагностични и медико-технически лаборатории. 
За сметка на това през същия период се наблюдава динамика в легловия фонд в здравните 
заведения – като цяло бележи намаление. Общата тенденция в динамиката на 
медицинските специалсит през последните години е към увеличаване, което се дължи на 
прегрупиране на лекари специалисти, общопрактикуващи, стоматолози и други 
специалисти. 
В момента на територията на Община Смолня лечебните заведения са следните: 
 
№ Вид лечебни и здравни  заведения на територията на Община Смолян 

 

Общ брой към 

31.04.2010 г. 

І ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ:  

1. Многопрофилна болница за активно лечение –АД гр.Смолян 1   

2. Диспансери в т.ч.  
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2.1 

2.2 

„ОДФЗС” ЕООД гр.Смолян 

„ОДПЗС” ЕООД гр.Смолян 

1 

1   

ІІ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  

1. Медицински център – ООД гр.Смолян 1   

2. «Диагностично-консултативен център /ДКЦ/ – Смолян» ЕООД  1 

3. Самостоятелни лекарски практики 28 

4. Самостоятелни стоматологични практики 65   

5. Групова практика по дентална медицина 3 

6. Специализирани индивидуални лекарски  практики 52 

7. Групова практика за специализирана медицинска помощ 2 

8. “Медико-технически лаборатории” самостоятелни 15   

9. “Медико-диагностични лаборатории” самостоятелни 5 

ІІІ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

1. Център «СМП» гр.Смолян 1 

2. Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години с. Широка  лъка 1 

3. Училищни здравни кабинети 19 

 

Лични лекари – 28 
Здравно осигуряване – процент неосигурени лица (уточнете месец/година, към който 
се отнасят данните  - по данни на НАП  няма  такава  информация  
Здравни медиатори – 0 
• Извънболничното  обслужване се реализира от институции, с които общината 

практически няма взаимоотношения (освен като наемател на материалната база). 
Тези институции се финансират и контролират от НЗОК респективно от РЗОК и се 
отчитат на нея, която по този начин практически управлява това обслужване.  

• На територията на общината има регистрирани следните лекарски практики: 
- Индивидуални  практики за първична медицинска помощ – 28; 
- Индивидуални  практики за специализирана медицинска помощ – 52; 
- Лекарски практики в града – 19; 
- Лекарски практики в селата – 9; 
- “Медико-технически лаборатории” самостоятелни са регистрирани – 15 
- Изградени са 6 самостоятелни “Медико-диагностични лаборатории” в т.ч. 
за клинико-лабораторна диагностика – 2 

за хормонални изследвания – 1 

за дентални-рентгеноми изследвания – 1 

за вирусологични и микробиологични изследвания – 1 

- Групова практика за специализирана медицинска помощ – Ретгенова-обзорна 
диагностика - 1  
- Групова практика по вътрешни болести и кардиология – 1 
- Амбулатории за първична медицинска помощ по дентална медицина  - се 
осъществява на територията на Общината от 65 изпълнители на стоматологична помощ, 
от тях 9 в селата. 
- Групова практика по дентална (стоматологична) медицина – 3  

С публикуването на Наредба №3/27.04.2000 год. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата на МЗ (обн. В ДВ, бр.38 и изм. в 68 2000 г.) се урежда 
организацията и дейността на здравните кабинети. На територията на Община Смолян има 
разкрити 19 Здравни кабинети, от тях  11 са към детските заведения и 8 към училищата.   
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Медицинските специалисти ангажирани с детското и ученическото здраве са 33,5  на 
брой, като в детските заведения са 26, а в училищата са 7,5 . Общият брой обслужвани  
ученици и деца  е 7890. По условията на чл.5 от горе цитираната наредба един медицински 
специалист обслужва 800 ученика в 1 училище, а  в детските заведения   един медицински 
специалист обслужва 60 деца. Една сестра обслужва  по 2 или 3 училища, тъй като на едно 
медицинско лице е поверено здравето на 800 подрастващи. Тава налага  и съставянето на 
график за дву- или тридневно присъствие в училищата. 

Към детските градини има разкрити 10 яслени групи с 186 деца, в които работят 26 
медицински специалиста, отговарящи за здравето и грижите на деца от 10 месечна възраст 
до 3 годишна. Общ брой деца обслужвани в яслени групи  са  186 деца. Общ брой деца 
обслужвани в детски градини  са 1456 деца. Общ брой деца обслужвани в  училища са  
5942.  

Основната дейност на медицинските специалисти в Здравните кабинети  е свързана с: 
- провеждането на профилактични дейности и противоепидемични дейности за 
предотвратяване  и ограничаване разпространението  на заразни и паразитни заболявания  
в детските заведения и училищата, 

- организиране и провеждане на програми за здравно образование  с участието на 
РИОКОЗ; 

- медицинско осигуряване  на различни форми  на отдих, туризъм и обучение на децата и 
учениците; 

- регистриране на здравното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната 
карта въз основа на данни от личния (семейния) лекар на детето или ученика. 

- водени и съхранени на документация на здравния кабинет. 

- извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици 
въз основа на данни от личния лекар и изпраща изготвения анализ в отдел „Профилактика 
и промоция на здравето” към РИОКОЗ. 

• Осигуряването на населението с лекарствени средства се осъществява от 27 
частни аптеки. Община Смолян съдейства за откриването на денонощна аптека в града, 
която работи непрекъснато без почивен ден. 
3.4. Състояние на системата на здравно обслужване и мрежа от лечебни заведения в 
община Смолян с разбивка по населени места 

І. Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика (АПМП - 
ИП) 
№ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

АДРЕС 

1. ЕТ „Д-р Татяна Керемедчиева”  АПМП -ИП с.Момчиловци 

2. ЕТ „Д-р Снежана Бакърова „ АПМП -ИП с.Смилян и с.Могилица и околните близки 
села 

3. ЕТ „Д-р Алекси Деянов” АПМП -ИП с. Арда 

4. ЕТ „Д-р Данчо Гаджалов” АПМП -ИП с.Търън и  с.Катраница 

5. ЕТ Д-р Димитър Герджиков” АПМП -ИП с. Широка  лъка  с. Стойките  и околните 
близки села 

6. ЕТ „Д-р Жечка Шишманова”АПМП - ИП с.Славейно, с.Кутела    и околните близки села 

7. ЕТ „Д-р Росен Фиданов” АПМП -ИП с.Петково 

8. ЕТ „Д-р Виолета Тодовичина” АПМП -ИП с.Мугла 

9. ЕТ „Д-р Борис Гаров” АПМП -ИП с.Виево и с.Сивино 
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ІІ. Амбулатория за първична медицинска помощ по ДЕНТАЛНА медицина  – 
индивидуална практика (АПМП - ИП)  

 
№ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ АДРЕС 

1. ЕТ „Д-р  Величка Георгиева”  АПМП –ИП 

(стоматолог) 

с.Момчиловци 

2. ЕТ „Д-р Таня Сариева „ АПМП –ИП (стоматолог) с.Смилян и  околните близки села 

3. ЕТ „Д-р Юри Сариев”  АПМП –ИП (стоматолог) с.Смилян и  околните близки села 

4. ЕТ „Д-р  Велин Сариев” АПМП –ИП (стоматолог) с. Арда 

5. ЕТ „Д-р Даниела Камбарева” С.Могилица 

6. ЕТ „Д-р „Нели Хадажихристева” АПМП –ИП  (стоматолог) с.Търън и околните села 

7. ЕТ Д-р „Мария Велева” АПМП –ИП (стоматолог) с. Широка  лъка с. Гела и околните 
близки села 

8. ЕТ „Д-р Севда Пашова”АПМП –ИП (стоматолог) с.Славейно и околните близки села 

9. ЕТ „Д-р Янка Фиданова” АПМП –ИП (стоматолог) с.Петково 

10. ЕТ „Д-р Любен Мирков”  АПМП – ИП  (стоматолог) с.Кутела 

 

ІІІ. ДРУГИ 
1. ЕТ „Донка Пеевска „  АПТЕКА с.Търън 

2. Дрогерия   с. Могилица 

3. Дрогерия  с. Широка лъка 

 

С цел доближаване на медицинските услуги по-близо до хората от селата на общината, 
допълнително се разкриха фелдшерски здравни пунктове в отдалечените села Букаци, 
Бориково, Стража и Киселчово. Напълно обновена е бившата сграда на Здравната служба 
в с. Полк. Серафимово 

• Анализът на териториялното разположение на МЦ и ДКЦ и самостоятелните 
лекарски практики са съсредоточени на едно място  в  и около района на МБАЛ – АД. При 
предоставянето на здравни услуги се установят следните закономерности отнасящи се до 
извънболничната и болничната помощ: 
- не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е 
особено изразено в малките населени места;  
- отказ за извършване на прегледи извън часовете за амбулаторен прием, през 
нощта и в празнични дни. В тази връзка би трябвало да бъде стимулирано създаването на 
групови практики; 
- Решаването на проблема се нуждае от по-комплексни мерки от здравно-
политическо, социално, икономическо и управленско естество. Необходимо е 
разработването на  национална програма за подобряване на условията за предоставяне на 
този вид помощ в неблагоприятни райони и малки населени места, като се оптимизира 
системата за стимулиране; 
• Осигуряването на населението със здравни заведения изисква регулярно 
планиране. По този начин независимо от собствеността се гарантира стационарно 
обслужване. Всички гражади имат еднакъв достъп до всички лечебни заведения. 
Амбулаторното обслужване също така трябва да бъде разпределено според потребностите 
пропорционално във всички  райони на общината. Тази координация общината трябва да 
осещистви съвместно с държавната администрация, РЗОК, Лекарския и Стоматологичен 
съюз. 
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3.4.1. Здравословно състояние на населението от Община Смолян 

3.4.2. Структура на заболеваемостта в общината – характеристики, тенденции в 
общината. Равнище на детска смъртност.  
Структурата  на регистрираните заболявания по обращаемост на населението в здравните 
заведения по класове болести през 2009 год. запазва подчертаната си стабилност, 
регистрирана през предходните години. Тя сочи и през 2009 год. същите класове болести, 
а именно: болести на дихателната система, болестите на органите на кръвообращението, 
болести на пикочо-половата  система.  

• Броят на регистрираните  заболявания в лечебните заведения на регион Смолян 
през 2009 г. е 203 497 заболявания, което представлява 163065,0 на 100 000 души от 
населението заболеваемост. 
Заболеваемостта по класове болести през 2009 год. е следната: 

• За 2009 г. водещи в заболеваемостта с относителен дял са: 
Болести на дихателната система – 32,7%; 
Болести на органите на кръвообращението – 15%; 
Болести на пикочо-половата – 8,6%; 
Болести на нервната система – 7,5%; 
Болести на окото и придатъците му – 5,5%; 
Болести на  ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на 
веществата – 4,2%. 

И през 2009 г. продължава тенденцията към намаляване на регистрираните заболявания 
от активна туберкулоза за Област Смолян е 21 на 100 000 лица, а показателя за  Община 
Смолян е 19 на 100 000 души, този показател е близък до европейския 11,5 на 100 000 
лица при показател за страната 37 на 100 000 лица. „ОДПФЗС – Смолян” ЕООД участва в 
Програмата за подобряване на туберкулозата в България, чиято цел е именно намаляване 
заболеваемостта на туберкулоза в страната. 

Динамиката на регистрираните злокачествени заболявания е следната: 

2003 г. - 3082 с 430 новооткрити случаи; 

2004 г. – 3270 с 369 новооткрити случаи; 

2005 г. - 3476 с 395 новооткрити случаи; 

2006 г. – 3820 с 423 новооткрити случаи; 

3.4.3.  Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в община  Смолян. 

Един от основните рискови фактори, влияещи влошеното здраве в региона в последните 
години е бедността в следствие ниската заетост на населението. Имайки в предвид 
нейните биологични и социални измерения можем да кажем, че бедността е с  
многопосочно въздействие върху здравето. Бедността повишава индивидуалните и 
екологични рискове за здраве, тя е причина за недостатъчно и нерационално хранене, 
също така ограничава достъпа до информация и знания, тя е една от причините и за 
намаляване възможностите за получаване на своевременна, адекватна и качествена 
медицинска помощ. 
Друг съществен фактор, влияещ върху здравето, който е показател и за страната ни е 
стресът. Промяната в характера на труда за последните десетилетия е главна причина за 
увеличаване нивото на стреса на работното място. Интензивността на труда нараства, 
увеличава се броят на компютъризираните работни места. Честите реорганизации, 
въвеждането на нови технологии са често явление в държавния и частен сектор, което 
създава за много от работещите чувство на несигурност. 
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За общината от съществено значение са и производствените фактори основните от които 
са: добив и преработка на дървен материал, производство на текстил и трикотаж, селско 
стопанство, строителство, търговия, туризъм и транспорт.  

• Рисковите фактори влияещи върху здравето на работещите в тези производства 
са пренапрежение на опорно-двигателния апарат, принудителни поза, атмосферни 
условия, запрашеност, вибрации, шум. 
За общината по-голямо значение имат биологичните агенти. За това е необходимо да се 
предприемат необходимите противоепидемични мерки за недопускане възможността и 
разпространението на заразните болести, като грипна епидемия, ХИВ /СПИН/, 
туберкулоза,и др. 

3.4.4. Равнище на детската смъртност 
Коефициентът на детската смъртност е показател, който се влияе от различни фактори 
и е чувствителен към промените в динамика и от сравнително малките величини, от които 
се изчислява. 

В сравнение с 2008 г.( е 5,7 на 1000) тя  е увеличена 1,8 пункта. Показателят за страната за 
2009 г. е 9,7%. Броят на починалите деца от 1 да 5 годишна възраст за Област Смолян е 
както следва:  

• 2007 г.   1 починало дете на 1 год.7 мес.; 
• 2008 г.   0–лева детска смъртност; 
• 2009 г.   2 починали деца  на  2 г.8 мес. и на 4 год.; 

Двете починали деца са градски жители. Причините  за това  съотношение най-вероятно 
са свързани с по-висока раждаемост в градовете, по-ниска  здравна култура и по-тежката 
социално-икономическо положение на населението. 

3.4.5. Тенденции в Община Смолян - 
• Здравно демографска характеристика 
През последните 10 години както за страната, така и за Община Смолян се утвърдиха 
неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси. Населението на 
общината от 2003 г. е 47 458 2001 г. и е намаляло на 43 186  към  31.12.2009 г. по данни на 
ТСБ –Смолян т.е. населението на община Смолян е намаляло   с около 3 %. Основна 
причина за това е както ниската раждаемост и висока смъртност, така и външната и 
вътрешна миграция. В общината преобладава градското население 31 979 или 53,4 %. По 
пол женското население продължава да преобладава 12 441 или 51,5%. Продължава 
демографското  застаряване на населението. Особено това е характерно за селата. 
Относителния дял на младото население (0-17 год.възраст ) е 16,6%. 
През последните години се наблюдават съществени изменения в честотата и структурата 
на регистрираните заболявания на населението, но данните са получени чрез 
„експлоатация”, тай като след въвеждането на новия първичен документ „амбулаторен 
лист”, регистрацията на случаите на заболявания в структурите на извънболничната 
помощ е неточна. Това оказва влияние на прецизността на изводите. 

• Регистрирани  раждания на майки под 18 годишна възраст в Община Смолян 
за 2008 год.  са 12  броя, а през 2009 год. – 17 броя. Това са предимно майки от ромски 
произход с ниска здравна култура. През 2008 год. в Община Смолян са родени 325 деца, 
от които живородени 322 и 3 мъртвородени. В сравнение с предходната 2008 год. 
живородените са с 29 повече. Коефициентът на раждаемост през 2009 год. е 9,2 на 1000 
лица, при коефициент на раждаемост през 2008 год.8,0 на 1000 лица население. В 
градовете тя е 10,2 на 1000 лица, а в селата е 6,4 на 1000 лица. Това се обяснява с по-
малкия брой от жените в селата в детеродна възраст. 
• Естествен прираст  на населението представлява разликата между ражданията и 
умиранията  на населението. От 10 години насам умират повече лица, отколкото се 
раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на 
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страната непрекъснато намалява. Такава тенденция се наблюдава и в нашата община . 
През 2006 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 490 души или -3,5 
промила. Стойността на коефициента на естествения прираст (разликата между 
ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 
3,8 промила за страната. За Община Смолян през 2009 год. естествения прираст е -3,7 
промила. Поддържането на отрицателните стойности за естествения прираст е резултат от 
застаряването на населението и промените в репродуктивните му нагласи, като 
последните до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт. 
•  

За 2009 година естествения прираст в Община Смолян, /по данни на НСИ-ТСБ, 
Смолян/  е минус  224, от тях мъже минус 139; жени минус 85. Живородени общо за 
общината 398, от тях мъже 200, жени 198. 

За 2009 година механичният прираст на населението на Община Смолян общо 
минус 272, от тях мъже минус 161, жени минус 111. Заселени през 2009 за общината общо 
са 660 човека, от тях мъже 294, жени 366; изселени общо 932, от тях мъже 455, жени 477.  
• Регистрираните аборти извършени в МБАЛ – АД гр. Смолян са: 

- за 2007 год. са   228  
- за 2008 год. са   214 
- за 2009 год. са   228 

През последните години се забелязва намаляване на относителния дял на абортите по 
желание, а се увеличава относителния дял на абортите по медицински показания и 
спонтанните аборти. 

Кризисните процеси, които години наред характеризират демографската ситуация в 
страната, вече са проблем на националната сигурност на България. Небивалия спад в 
раждаемостта и отрицателния прираст на населението все повече ни безпокоят.  

Необходима е адекватна политика, целяща забавяне на негативните демографски процеси, 
както и стабилизирането им, да  съсредоточим усилията си за подобряване на 
качествените характеристики на бъдещето поколение. 

• Изводи - От предоставените данни могат да се напряват следните изводи относно 
особеностите и трудносите при организацията  на здравната мрежа в община Смолян. 
1. Разнообразие във формите на учредяване, собственост и управление на 
лечебните заведения. 
2. Повишаване конкуренцията на лечебните заведения с еднакъв и различен 
статут. 
3. Не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги в  
отдаличените селски райони. 
4. Намаляващи ресурси в областта на здравеопазването - преди всичко 
финансов ресурс. 
5. Повишаваща се заболеваемост на населението. 
6. Обедняване на населението и невъзможност да заплаща допълнително 
медицински услуги. 
7. Системен недостиг от кадри в  лечебните заведения. 
8. Невъзможност от осигуряване на пълен спектър от медицински услуги от 
страна на болницата и миграцията на населението в по-големите градове – Пловдив 
и София. 
9. Необходимост от екпертно проучване на възможностите за развитие и 
утвърждаване на публично - частното партньорство /ПЧП/ при предоставянето на 
социални и здравни услуги. 
10. Проучване на възможностите и използване на европейски финансиращи 
програми и опит за използване на високите IT технологии за социално и здравно 
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обгрижване на хората, живеещи в отдалечените и малко населени места на 
територията на общината и в областта. 

3.5 Образование  
През 2009/2010 г. в  община Смолян функционират 16 звена за предучилищно 

възпитание. От тях 8 са обединени детски заведения, 6 целодневни детски градини и 2 
полудневни детски градини. В тях се обучават 1495 деца. Всички подготвителни групи на 
децата за училище са в детските градини.  

Териториално са разпределени както следва: гр. Смолян – 9; с. Момчиловци – 1; с. 
Търън – 1; с. Смилян – 2; с. Арда – 1; с. Могилица – 1; с. Широка лъка – 1. 

Мрежата от основни и средни учебни заведения е изцяло съобразена с променящите 
демографски и социално-икономически условия в общината. 

В 13 основни и средни общообразователни училища се обучават 3792 ученика, а в 
професионалните гимназии – 1086. 

Защитени училища в общината  са: основните училища в селата Момчиловци, Широка 
лъка, Смилян и Арда.  

Средищни училища в общината са в селата Момчиловци и Търън. 

Община Смолян е утвърден център за подготовка на кадри със средно и висше 
образование. 

В ученическата възраст са обхванати всички подлежащи. Отпаднали са 2 ученика. В 
предучилищното образование са обхванати 100%. Посещаемостта в учебните заведения е 
над 90%. Отсъствия се наблюдават предимно по време на грипни епидемии. Проблемите в 
образованието на общинско ниво са преди всичко с превоза на ученици в отдалечени 
населени места, като в селата  Белев дол, Катраница, където се налага да се сформират 
слети паралелки. 

 В структурата на училищната мрежа на Община Смолян през учебната 2009/2010 
година са включени: четири основни, две среднообщообразователни училища и две 
профилирани гимназии в град Смолян. Пет основни училища функционират в селата 
Широка лъка, Момчиловци, Търън, Смилян и Арда. На територията на град Смолян са 
разположени четири професионални гимназии: по икономика, по строителство, по 
туризъм, по техника и технологии, както и една гимназия по приложни изкуства. В село 
Широка лъка се намира Национално училище по фолклорни изкуства. Учащите от Смолян 
разполагат с едно ученическо общежитие. В областния и общински център развиват 
дейност Общински детски и младежки център, както и Общинско предприятие 
Национална астрономическа обсерватория – Планетариум.  

Обучението и възпитанието на подрастващите е поверено на 257 учители и 
непедагогически персонал в общинските детски градини, на 427 преподаватели и 
непедагогически персонал в общинските училища и на 28 души, работещи в 
средношколското общежитие в град Смолян. Голяма част от педагозите в община Смолян 
са старши и главни учители, притежават съответната професионално-квалификационна 
степен и периодично повишават квалификацията си, съобразно изискванията на ЗНП, 
ППЗНП и на Наредба № 5 на МОМН от 29.декември 1996 година.  

Всички звена за предучилищно възпитание, училищата и ученическото общежитие 
в  общината са на делегирани бюджети. През последните три години почти целият 
сграден фонд на детските градини и училищата Смолян е ремонтиран и обновен по 
проекти, реализирани чрез Оперативна програма „Регионално развитие”, Социален 
инвестиционен фонд и общински целеви програми. След извършените ремонти и 
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саниране е подобрена значително учебната среда, създадени са безопасни условия на 
обучение и труд, значително е повишена енергийната ефективност в посочените сгради. 
За децата и учениците от малцинствените групи се полагат постоянни грижи за 
социалната им интеграция. 

В град Смолян функционират филиал и Технически колеж към Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски” /ПУ/ и филиал на частния Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър” /ВСУ/. В тях бъдещите висшисти придобиват 
образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и „Професионален бакалавър” и 
„Магистър”. През учебната 2009/2010 година във филиала към ПУ се обучават 750 
студенти, а в този към ВСУ- около 2000. Филиалите на висшите училища в град Смолян 
разполагат със самостоятелна много добра учебно-материална база.  

Изводи и тенденции: 

Утвърждаването на община Смолян като съвременен център за средно и 
висше образование е един от най-важните приоритети на общинското ръководство.  

Училищната мрежа в общината се актуализира периодично, в съответствие с 
потребностите и нормативната уредба в средното образование.  

Подобряването на материалната база на звената за предучилищно възпитание 
и на училищата, на условията за обучение и възпитание на подрастващите е 
постоянна грижа на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” към Община 
Смолян. 

 Педагогическите колективи разработват и реализират проекти по програми 
на МОМН или са партньори по проекти на други организации. Община Смолян 
осигурява актуална информация, консултира учебните заведения по проекти и 
програми, насърчава и съдейства за утвърждаването на училищните символи и 
ритуали.  

Чрез свой представител в Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Община Смолян 
съдейства за превантивната работа в тази насока.  

Актуални въпроси по прилагането и контрола на делегираните бюджети в 
сферата на образованието са предмет на обсъждане на специални работни срещи, в 
които участват директорите на учебните заведения, счетоводители и компетентни 
представители на община Смолян.  

С цел подобряване качеството на учебно-възпитателния процес към края на 
учебната 2009/2010 год. е в ход процедура по оптимизиране мрежата на детските 
градини в кметствата на община Смолян.  

В община Смолян е налице тенденция за по-малък спад в броя на децата, 
подлежащи на задължително обучение. През учебната 2010/2011 година в първи клас 
се очаква да постъпят 303 първокласници. 

3.6 Жилищни условия 
В края на 2006 година в Община Смолян има 11542 изградени жилищни сгради. 
Жилищният фонд в общината застарява, тъй като повечето жилищни сгради са построени 
до края на 1980 година. За периода 1991 – 2000 година само 6% от жилищата са 
построени. След 2000 година построени са едва 0,42% от жилищните сгради. 

В община Смолян в края на 2006 година има 22 725 жилища. На 1000 жители в общината 
се падат 512 жилища. В общината има 582 държавни жилища, останалите са частна 
собственост. По жилищна площ от населението общината е над средната за страната.  
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Община Смолян разполага със 137 общински жилища на територията на общината. В 135 
от тях през течение на годините са настанявани нуждаещи се семейства и домакинства. 
Общински жилища не са строени от преди около 30 години, поради което се наблюдава 
недостиг на такива. Общината има данни само за хора, които са подали молби за 
настаняване, по тази причина не може да се даде точна бройка на хората остро нуждаещи 
се от жилища. В момента има подадени 108 молби, на 27 от тях е отказана картотека  
поради факта, че не отговарят на условията за ползване на общинско  жилище /да не 
притежават друго жилище, вила или идеални части от такива имоти; жилищен/вилен 
парцел в градовете; да нямат прехвърлителна сделка на жилища, вили, парцели след 
13.03.1990 г. и последните 5 години да имат адресна регистрация без прекъсване в 
населените места, в които се намират/. Картотекирани със жилищни проблеми са 81 
кандидати, от които 49 с две и повече деца. 

На територията на общината има обособени зони с ромско население като: кв. Устово - 
ул. „Васил Райдовски” 81; кв. Райково – ул. „В. Левски”, ул. „Родопи” 74; Смолян – ул. 
„Заводска” и ул. „Младост”; с. Смилян. Преобладаващите жилищни сгради населявани с 
ромско население в гр. Смолян са предимно масивни, на общински терени в регулация.  

Най-проблемна е ромската етническа общност от кв. Устово, ул. „Васил Райдовски”. 
Те идват  от други райони на страната, предимно от Пещера, Кричим, Велинград и др. и 
живеее в изключително неподходящи санитарно – хигиенни и комунално-битови условия, 
извън регулация, в горски фонд без необходимата пътна, В и К и електрическа 
инфраструктура.  

Изводи:  

- недостиг на общински жилища за социално слаби домакинства и 
семейства; 

- необходимост от осигуряване на общински жилища за лица и младежи, 
напуснали специализирани институции или услуги в общността „Защитено 
жилище”, Център за настаняване от семеен тип  и др.; 

- необходимост от осигуряване на жилищни условия на живущите на ул. „В. 
Райдовски” 81 

4 Анализ на групите в риск в община Смолян  
4.1 Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението 
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите в Община Смолян идентифицира 
следните основни проблеми:  
Основна характеристика на общината: 

- Разпределението на селата по брой жители показва тенденция към обезлюдяване, поради 
застаряване на населението и произтичащите миграционни процеси както за общината, 
така и за цялата страна. 

- Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената 
кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени  
изключително в общинския център. Структурата на първичния социален сервиз е почти 
огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил на населението им.  

- В общината се увеличава броя на малките, отдалечени от общинския център села, с 
влошаваща се социална и пътна инфраструктура, със застаряващо и намаляващо 
население, което формира една сериозна група в риск от населението. 

- Тенденциите на увеличаване броя на възрастните и самотни хора в града също са 
фактори за риск. 
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Население – демографска характеристика 

Броят на населението в общината като цяло намалява. По-голямо намаление има на 
населението в селата. 

Намалението на населението се дължи на отрицателния естествен прираст и в много по-
голяма степен на превишението на изселващите се пред заселените на територията на 
общината.  

Съотношението между населението в града и селата се променя в полза на града. Това ще 
доведе до по-голямо обезлюдяване на селата. 

Намалява раждаемостта, особено в някои села. 

Въпреки общото намаление на населението в селата, делът на хората над 60 г. там се 
увеличава. В близките години на един жител под 60 г. ще се пада един над 60 г. 

Увеличава се броя на самотно живеещите възрастни хора, особено в селата. 

Икономическо развитие на община  Смолян. Безработица и заетост. 

Слабото търсене на стоки и услуги вследствие на световната икономическа криза доведе 
до намаляване на заетостта в структуро - определящи за икономиката сектори; 

Ограничен брой предприятия и липса на алтернативни места за заетост; 

Намаляване на работното време на предприятия; 

Липсата на образование и квалификация на определени социални групи от населението на 
общината ги прави неконкурентноспособни и неадаптивни към промените на пазара на 
труда; 

Рязкото спиране на действащи и необходими за региона Национални програми за 
осигуряване на заетост; 

Трайно увеличаване на безработицата - като най-голям е броят на регистрираните с висше, 
следвани от тези със средно и хора без квалификация; 

Обедняване на населението; 

Влошаване качеството на живот на възрастните хора, хората с ниско образование и без 
квалификация; 

Здравеопазване  

Липса на постоянен денонощен достъп до медицински услуги в  отдалечените селски 
райони, поради отдалечеността и недостатъчно развита транспортна връзка между 
отделните населени места; 

Непривлекателни и незаети селски практики; 

Ограничени, намаляващи ресурси в областта на здравеопазването  

Повишаваща се заболеваемост на населението. 

Обедняване на населението и невъзможност да заплаща допълнително медицински 
услуги. 

Системен недостиг от кадри в  лечебните заведения. 

Невъзможност от осигуряване на пълен спектър от медицински услуги от страна на 
болницата и миграцията на населението в по-големите градове – Пловдив и София. 

Концентрация на възрастни хора в отдалечени населени места 

Необходимост от екпертно проучване на възможностите за развитие и утвърждаване на 
публично - частното партньорство /ПЧП/ при предоставянето на социални и здравни 
услуги. 
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Проучване на възможностите и използване на европейски финансиращи програми и опит 
за използване на високите IT технологии за социално и здравно обгрижване на хората, 
живеещи в отдалечените и малко населени места на територията на общината и в 
областта. 

Образование 

Утвърждаването на община Смолян като съвременен център за средно и висше 
образование е един от най-важните приоритети на общинското ръководство.  

Училищната мрежа в общината се актуализира периодично, в съответствие с 
потребностите и нормативната уредба в средното образование.  

Подобряването на материалната база на звената за предучилищно възпитание и на 
училищата, на условията за обучение и възпитание на подрастващите е постоянна грижа 
на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” към Община Смолян. 

В община Смолян е налице тенденция за по-малък спад в броя на децата, подлежащи на 
задължително обучение. През учебната 2010/2011 година в първи клас се очаква да 
постъпят 303 първокласници 

Жилищни условия 

Недостиг на общински жилища за социално слаби домакинства и семейства; 

Необходимост от общински жилища за лица и младежи, напуснали специализирани 
институции или услуги в общността „Защитено жилище”, Център за настаняване от 
семеен тип  и др.; 

Липса на механизми за инвестиране и провеждането на социална жилищна политика от 
Община Смолян. 

4.2 Характеристика на рисковите групи в община Смолян 
4.2.1. Идентифицирани рискови групи и потребности в Община Смолян: 

В резултат на анализа на икономическото състояние, социалната и демографска картина в 
Община Смолян се открояват основните фактори, които пораждат риск за различните 
възрастови и социални групи от населението на общината и формират основните рискови 
групи: деца, лица и семейства в неравностойно положение; възрастни и самотни хора; 
деца и възрастни с увреждания, които се нуждаят от социални услуги и подкрепа. 

Рискови фактори: 

- увеличаваща се безработица и ограничен достъп до заетост; 

- ниска квалификация или липса на образование на ромската етническа група, което 
води до неконкурентноспособност към пазара на труда и социална изолация, както и риск 
да повторят социалния модел на семейството си; 

- тенденция към застаряване на населението; 

- миграция на трудоспособното население към по-големи центрове в страната; 

- увеличаващ се брой възрастни и самотни хора, които губят своята автономност и са 
в пряка зависимост от грижите на семейството; 

- грижи за деца или възрастни болни и /или с увреждане в семейна среда, които 
ограничават семействата или членове от семейството да работят и да имат приходи; 

- изолираност на населени места, неудобни транспортни връзки и комуникации до 
общинския център; 
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Като резултат от очертаните рискови фактори могат да се обособят няколко ключови 
рискови групи, а именно: 

1. Деца, които се отглеждат в извън семейна среда. Тези деца са най-уязвими и 
застрашени и се отглеждат предимно в специализирана институция  за деца лишени от 
родителски грижи. На територията на общината има една специализирана институция за 
деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ в с. Широка лъка и един социално 
педагогически интернат /СПИ/ в с. Стойките. В ДДЛРГ, с. Широка лъка към 31.05.2010 г. 
са настанени 57 деца, в ДМСГД с. Широка лъка – 27 деца, а в СПИ с. Стойките - 42 деца.  

В анализа на ситуацията на община Смолян са дефинирани два основни фактори – доходи 
и възраст, които в съчетание с други фактори, създават рисковете от социално изключване 
на индивидите. Променящата се социално-икономическа среда в България, оказва 
значително влияние върху социалния статус на хората.  

• Основополагащ за нормалния стандарт за живот е размерът на доходите, който 
може да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички 
групи от наслението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху 
формирането на рискови групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните 
други фактори: 

� Безработица при хората в трудоспособна възраст: 

Безработицата може да се приеме за основен рисков фактор, свързан с доходите и 
стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. В анализа на ситуацията, факторът 
безработица е разгледан само по отношение на възможностите на хората в трудостпособна 
възраст да осигурят средства, необходими за основни базови потребности за семействата 
си. 

Към м. 04.2009 г. регистрираните безработни от община Смолян са 2741, а за същия 
период на 2010 г. регистрираните безработни са 3613 т.е. увеличението е с 872 човека. 

От групата на безработните най-засегнати са: 1) хората без професия/специалност 2) 
хората в предпенсионна възраст; 3) хората от ромската общност  и др. 

Безработицата на трудоспособните хора се отразява на качеството на живот на всички 
членове на семействата и особено на децата. 

� Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст 

От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношение на доходите, 
най-засегнати са хората с минимален размер на пенсиите и хората в пенсионна възраст, 
които по различни причини нямат пенсия. 

� Структура и численост на семейството 

Структурата и броят на членовете на семейството са от съществено значение при 
разпределението на разходите между тях и ва тази връзка най-засегнати са семействата, в 
които има повече нетрудоспособи членове, а именно многодетни и непълни семейства. 
През последните години нараства броят на двойките, които съжителства и отглеждат 
своите деца без наличие на брак  

� Увреждане или здравословен проблем на член от семейството 

Наличието на тежък здравословен проблем или увреждане на член от семейството 
изискват непрекъснати, допълнителни разходи, които затормозяват семейния бюджет. В 
община Смолян към 31.12.2010 г. са регистрирани 2111 лица и 79 деца с увреждания. 

� Липса на жилище 
Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на 
семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени 
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да живеят със своти родители. Във връзка с липсата на жилище и трудностите за 
осигуряване на наем, най-засегнати са бездмони хора на различна възраст, които живеят 
сами, както и хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, 
напуснали местата за лишаване отсвобода); семейства от етнически малцинства; хора, 
напускащи специализирани институции за деца или възрастни; самотни майки. 

Лицата в остра жилищна нужда в общината са 189 човека, 81 от които са картотекирани 
като такива. 

� Принадлежност към етнически малцинства 

В ромските общности са налице различини фактори, или група от фактори, пораждащи 
бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща 
професионална квалификация на голяма част от населението, трайна безработица и липса 
на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови 
условия и др. Ромското население за 2009 г. е 382 лица. Част от трудоспособното ромско 
население е ангажирана в комунално-битовите дейности в община Смолян, а друга част 
бяха заети в Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, 
която приключи към 31.04.2010 г.  

� Изолираност на населени места с нарушени транспортни връзки и 
комуникации с общинския център 

Населението в тези места изпитва затруднения за физически достъп до здравни, 
образователни и социални услуги. В областта на зравната помощ затрудненията са в 
достъпа до лекарски практики, специализирана медицинска помощ, спешна помощ, 
лекарства. Често разходите за медицинска помощ могат да доведат до обедняване на 
домакинствата и да наложат ползване на социални услуги.  

• Възрастта е другия основен фактор, който поражда риск от социално изключване 
на не малка част от населението в общината. Уязвими групи от населението са децата и 
старите хора. Налице е концентрация на пенсионери и стари хора, които живеят в 
изолирани малки и обезлюдяващи се населени места с крайно ограничен достъп до 
здравна грижа и услуги.  

4.3 Характеристика на рисковите групи в община Смолян 
При анализа на социо-демографската и икономическата картина в община Смолян и 
отчитайки основните фактори, които пораждат риск за различните групи от населението 
се обособяват няколко рискови групи. При разработване анализа на тези групи се 
констатира недостатъчно и непълни данни за брой на деца и лица, коти биха моги да 
попаднат в съотвената целева група. Причината за това са различните методики на работа 
в отделните институции относно регистрирането на деца, лица и семейства, обект на 
превенция и социална работа.  

Една от най-застрашените групи в риск са децата. Те се разглеждат като деца, отглеждащи 
се в семействата си и извън тях. 

• Деца в специализирани институции.  

Децата, отделени от своите семейства, са от най-уязвимите групи в обществото. Към 
31.05.2010 г. в Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/, с. Широка лъка са 
настанени 27 деца на постоянна грижа, а в Дом за деца лишени от родителска грижа 
/ДДЛРГ/ с. Широка лъка са настанени 57 деца – 21 на постоянна грижа и 36 ползват 
услугата “седмична грижа”, като само две от тях  са от община Смолян, а 34 са от община 
Девин. Към 30.05.2010 г. много малка част от децата, настанени в специализирани 
институции, са от община Смолян – в ДМСГД техния брой е 9, а в ДДЛРГ е 3. Анализът 
на настаняванията показва, че по-голямата част от децата са настанени поради бедност на 
семейството, липса на жилище и доходи при родителите за да отглеждат детето си, и / или 



 

 

32 

неглижиране на детето. Реинтеграцията на детето в семейството изисква развитие на 
мерки и услуги в общността, развиване на родителски капацитет, подкрепа на нуждаещи 
се семейства за осигуряване на жилище, посредничество и активна подкрепа за включване 
на пазара на труда и др. 

• Деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда. 

В община Смолян са регистрирани 79 деца с увреждания. Анализът показва, че все още 
основните затруднения на родителите са от финансово естество. В същото време 
възможностите на децата с увреждания са свързани и с възможностите за социално 
включване и реализация. Необходимо е усилията да се насочат и се осигури подкрепа в 
следните направления: осигуряване на достъпна среда, осигуряване на транспорт от селата 
до социалните и здравни услуги в общинския център; гъвкавост и мобилност на 
социалните услуги за деца с увреждания чрез създаване на мобилни екипи за изнесено 
предлагане на социалните услуги в малките населени места в общината; увеличаване на 
достъпа до образование, интеграция и социализация на децата с увреждания.  

Анализът показва, че почти няма деца с увреждания от община Смолян, които да са 
изоставени от своите семейства и настанени в специализирани институции. 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на 
децата в Република България”, отделите “Закрила на детето” в страната извършиха анализ 
на всички настанени деца в специализираните институции за деца. Информацията от този 
анализ е изпратена до кметовете на общини по предишно местоживеене на родителите, с 
цел планиране разкриването на социални услуги и осигуряване настаняването на децата в 
семейна или близка до семейната среда. Постъпилата информация в Община Смолян 
показва, че само две деца с увреждания, чийто родители живеят на територията на община 
Смолян, са настанени в специализирани институции за деца. 

•  Деца, необхванати, нередовно посещаващи, в риск от отпадане и 
отпаднали от училище  

По официални данни за последните четири години само две деца са подадени 
от Община Смолян като отпаднали от училище. Тенденцията е в завишаване броя на 
извинените и неизвинени отсъствия на учениците от училище, което създава предпоставки 
за отпадането им от образователния процес. За задържането на децата в училище и за 
предотвратяване на бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности от 
страна на училищните ръководства и други заинтересовани институции за компенсиране 
на образователните пропуски, мотивиране на децата за посещение и задържането им в 
училище, дейности за запълване на свободното им време и за мотивация на родителите за 
ангажиране в образованието на своите деца.  

•  Деца с проблемно поведение. 

Те са една от основните групи в риск, заради случаите на агресивно поведение на деца. 
Все повече зачестяват случаите на агресивно поведение от деца върху деца в училищата в 
град Смолян. В  РУ на МВР – Смолян към 31.12.2009г. са регистрирани 27 случая на деца, 
извършили кражби,  които са обект на работа и на МКБППМН при Община Смолян. С 
децата и техните семейства работят училищни психолози, педагогически съветници, 
психологът към МКБППМН, като при необходимост същите се насочват да ползват 
социални услуги, предоставяни в ЦОП – Смолян. 

•  Уязвими семейства с деца в риск  

Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане 
на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. 

• Социално-битови проблеми на родителите  
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Липса на жилище, липса на постоянни доходи в семейството, многодетни или непълни 
семейства. Нужни са мерки за подкрепа на отглеждането на детето и подпомагане на 
родителите при намиране на работа. Това са проблеми, свързани с обективни трудности 
при отглеждане на децата, т.е. дадености, които са факт и нямат отношение към личността 
на родителите. 

• Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за 
родителстване  

Това са проблеми, свързани преди всичко със субективните трудности на родителите за 
осъзнаване и посрещане на широкия спектър от потребности на децата. 

• Възрастни хора с увреждания 

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от 
възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от Дирекция “Социално 
подпомагане” – Смолян и отразява броя на подпомаганите лица, основно по Закона за 
интеграция на хора с увреждания. Общият брой на тези лица е 2111 ( лица с физически 
увреждания - 779, лица с множествени увреждания - 987, лицата с умствени заболявания 
са 129, а лицата с психични заболявания са 216. Важно е да се отбележи, че тези данни са 
точни, но не са пълни поради обстоятелството, че в Д”СП” – Смолян не са регистрирани 
всички лица с трайно намалена работоспособност под 71 % (трета група инвалидност). 
Причина за това е, че тази група не получават добавки за социална интеграция и за тях не 
се води статистика. 

• Хора с увреждания, настанени в специализирани институции 

 Съществуват нереалистични очаквания към семействата на хората, пребиваващи в 
институциите, че техните близки ще поемат цялото бреме на грижата, без да се развият 
ресурсите в общността, които да ги подкрепят – без предварително обучение и подготовка 
на двете страни, без предварителна работа с членовете на семействата в посока осъзнаване 
на значението и ролята им в живота на техния близък и без други професионални 
подкрепящи ресурси като програми за грижи. 

След извършената работа от страна на Междуведомствената комисия за извършване 
актуализация на социалните оценки на потребителите в Дом за възрастни хора с психични 
разстройства /ДВХПР/ - с. Петково и ДВХПР- с. Ровино, във връзка с готовност за 
приемане в Защитено жилище или реинтеграция в семейна среда се открояват следните 
изводи:     

И в двете институции се потвърждава констатацията, че за голяма част от домуващите, не 
са налице условия и предпоставки да бъдат изведени и настанени в защитени 
жилища или реинтегрирани в семейна среда.                

От Д”СП”- Смолян и специализираните институции за лица с увреждания се извършват  
периодични проучвания за наличието на възможности и изявено желание от страна на 
близките и роднините на настанените лица  да полагат грижи за тях в домашна среда. При 
проведените разговори близките се информират за възможността лицата с увреждане да 
бъдат обслужвани в домашна среда, чрез предоставяне на услугата “Личен аситент”, или 
“Социален асистент”, а при необходимост и от двете социални услуги. Резултатите в това 
отношение до момента са нулеви, поради следните причини: 

- близките отговарят, че в домашни условия не могат да осигурят необходимото 
медицинско обслужване на лицата с увреждане; 

- лицата с психични разстройства често отказват приема на предписаните им 
медикаменти, близките не са в състояние да следят за системната им употреба, което води 
до рязко влошаване на състоянието им, в резултат на това стават твърде агресивни и 
конфликтни с непредвидими последици; 
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- голяма част от близките са в напреднала възраст или са трудово ангажирани, 
поради което нямат възможност да полагат постоянни грижи в семейна среда за лицата с 
увреждане, настанени в специализираната институция; 

Успоредно с това, след оценка на наличните обстоятелства и осъществени разговори с 
отделни потребители се налага извода, че е реална възможността някои от тях да 
бъдат изведени от специализираната институция и настанени в защитени жилища за 
лица с психични заболявания, които да се разкрият на територията на община 
Смолян.      

В общината се предоставят услуги по Национална програма ”Асистенти на хора с 
увреждания”. Основна цел на програмата е осигуряване качествена грижа в семейна среда 
за тежко болни хора и лица с увреждания, както и постигане на социална адаптивност в 
рамките на съпътствуващата инвалидност. 

В годините на действие,  Програмите доказаха силен социален ефект върху качеството на 
живот на хората с увреждания и техните семейства. Тя има особена значимост за малките 
населени места, в които няма възможности за предоставяне на алтернативни форми на 
социални услуги в общността на нуждаещите се и те разчитат единствено на своите 
близки. 

• Безработните лица фирмират значителна рискова социална група.  

По данни на  ДБТ, Смолян безработицата в общината е сред най-високите в страната и с 
тенденция  към увеличаване. Като особено рискови подгрупи се очертават 
безработните младежи до 29 години, лицата в предпенсионна възраст, 
продължително безработните лица, а напоследък и специалисти с висше образование 
без перспектива за заетост. Застрашени са от обедняване, загуба на социален статус, 
деквалификация. Живеещите в малките населени места са застрашени от загуба на 
жизнена перспектива и сериозно обедняване.  

Липсват форми на заетост на членовете на семействата, обгрижващи деца и лица с 
увреждания. 

Няма реални възможности за осигуряване на заетост на самотни родители и 
младежи напуснали специализирани институции, които принадлежат към 
специфичните рискови групи. 

До момента не са развити алтернативни форми за  заетост на лица с физически и 
ментални увреждания, с цел социалното им  включване. 

• Уязвими етнически групи. 

Макар и по-малобройна в сравнение с другите райони на страната, налице е рискова 
ромска група.  Като тенденция се наблюдава спад в оброзователното ниво сред 
трудоспособното население и голяма част от младежите. Очертава се проблем с обхвата 
в детски и учебни заведения, както и занижена здравна култура /особено, живеещите 
в кв. Устово/. Липсата на образование и квалификация са достигнали критично ниво, 
което неминуемо ги води до социална изолация. Тази общност е потенциален източник на 
досега малко познати в общината явления като просия и битови кражби. 

Риск представлява и възможното възпроизвеждане, от страна на подрастващите,  на 
модела на своето семейство /много деца, на които не е осигурена сигурност, 
неадаптивност към пазара на труда, загуба и липса на трудови и социални умения, 
предпоставки за социална изолация и трайна бедност/. По отношение на заетостта досега 
се разчита изключително на субсидираната заетост, която през 2010 година рязко бе 
прекратена.  
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Проблем е изключването на Община Смолян от обхвата на програми за ромското 
население, което се обяснява с относително малката им численост.  

5 Оценка на социалните услуги в община Смолян 
Община Смолян и социалните партньори използват всички възможности на националните 
програми, мерките за заетост чрез Бюрото по труда и програмите, финансирани от 
Европейския съюз, за разкриване на нови и устойчивото развитие на вече съществуващите 
социални услуги за рискови групи, както и за осигуряване на заетост от населението. 
Показаната по-долу схема дава представа за разпределението на социалните услуги 
«Домашен помощник», «Социален асистент», «Личен асистент» в края на 2009 година на 
територията на Община Смолян и насочени към хората с увреждания и самотно живеещи 
възрастни хора. 

 

 

                                                                                        
                                                                                             

                         

  

• СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

В Община Смолян се намират 5 специализирани институции. Разпределени са 
равномерно на територията на общината. В тях се настаняват деца и възрастни, след 
изчерпване на всички възможности за отглеждане и грижа в семейна среда. Социални 

Национални 
програми 

Оперативна 
програма  Развитие 
на човешките  
ресурси” /социален                        
асистент и домашен 
помощник/ 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” /личен                         
асистент 
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услуги в специализираните институции към момента на проучването ползват 368 деца и 
възрастни. Наетият персонал е 190,5 човека. 

Като проблем, в специализираните институции за възрастни и стари хора, се очертава 
наличието на отделения за лежащо болни. Към момента на аналаза броя на лежащо 
болните е около 90 човека т.е. по около 30 човека във всяка институция /Домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Петково и Ровино и в Дома за стари хора в 
село Фатово/. Поради невъзможността за реинтеграция в семейството или силно 
ограничените възможности за извеждане на някои от тях в услуги в общността, с годините 
техния брой ще се увеличава все повече и възниква ситуация когато специализираните 
здравни грижи ще са от първостепенно значение за сметка на социалните, психологически 
и трудотерапевтични услуги. Въпреки оказваните денонощни здравни грижи, социалните 
заведения не разполагат с необходимия широкоспектърен медицински персонал, а 
престоят в болнично заведение е в зависимост от възможностите на клиничните пътеки. 
Това налага на ниво министерство и агенция да се обсъдят въпросите и да се подходи 
към промяна на методиката, нормативната уредба и др.  

По проекти на общината са привлечени допълнителни финансови ресурси за подобряване 
качеството на живот и работа в социалните институции. В момента  Община Смолян 
изпълнява проект  «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, 
домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния 
център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян», финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007. на стойност 5 533 910,07 
лв., и за подобряване на образователната инфраструктура на стойност 5 033 499.00 лв. 

 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства /мъже/, с. Петково. Институцията е 
открита на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – 
шизофрения. Транспортните връзки до с. Петково са с градовете Смолян, Пловдив и 
Кърджали. Към 31.05.2010 година капацтета на инстититуцита е 100 човека; заети места 
98; численост на персонала 51 човека. 

Домът е разположен в две сгради по три етажа и една нова сграда на пет етажа. Новата 
сграда е топло изолирана, спалните помещения са със самостоятелни санитарни възли. 
Обзавеждането на стаите е съобразено с броя на домуващите и се състои от легла, нощни 
шкафчета, гардероби за лични вещи, масичка, столове и телевизор. 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 домуващите. От 2003 година 
специалистите и потребителите на социалната услуга работят по проект „Активираща 
терапия”, с финансовата подкрепа на Сдружение на Базелските лекари – Швейцария. 
Основната цел на проекта е поддържане и съхраняване на жизнената и двигателна 
активност, както съхраняване и развитие на трудовите умения и навици на домуващите. 
Благодарение на сътрудничеството със Сдружението на Базелските лекари се поддържа и 
използва за развитие на спортна дейност стадиона в селото, развива се малко 
животновъдно и зеленчуково стопанство. В специално оборудвани зали се развиват 
творческите умения чрез рисуване и работа с природни материали и др. Организират се 
изложби, екскурзии из страната, походи, състезания  и др. 

Част от базата на институцията е модернизирана по проект, финансиран от Фонд 
„Социално подпомагане”.  

По Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007. за  Дом за  възрастни с 
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психични разстройства, с. Петково за  строително-ремонтни работи и оборудване  са 
осигурени 408 034. 84 лв. 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства /жени/, с. Ровино.  

Институцията е открита през 1966 г. Институцията  отстои на  8 км от гр. Смолян, кв. 
Устово и е разположена на главния път Смолян-Мадан. Към 31.05.2010 година капацтета 
на инстититуцита е 100 места; заетост – 99; численост на персонала 51. 

Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години 
с диагноза “шизофрении”. Разполага със 100 места  предназначени само за жени.  

Основната сграда е на три етажа с общо 25 спални помещения. На всеки етаж има общ 
санитарен възел – умивалници, тоалетни, баня. Спалните помещения са обзаведени с 
гардероб, нощни шкафчета, маса, столове, телевизионен приемник с възможности за 
избор на програми. Обособен е и сектор за лежащо болни, като стаите са със 
самостоятелни санитарни възли.  

Към задължителните услуги, които предоставя институцията е грижата за правилно, 
рационално и съобразено с изискванията на РИОКОЗ хранене. За медицинското 
обслужване, обгрижването и храненето е осигурено непрекъснато дежурство. Всички 
потребители на услугата имат личен лекар, стоматолог,  психиатър. За провеждане на 
психологическа, социална и занимателна работа и за добро лечение с настанените в 
институцията има лекарски кабинет, кабинет на психолога, занималня за социална работа 
и занималня за провеждане на трудотерапевтична дейност с библиотека. 

Ползват се услугите на Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Звънче” – 
Смолян за рехабилитация на нуждаещите се потребители. 

Институцията  работи по няколко вътрешни програми и проекти: Грижа се за себе си;  Да 
сме полезни; Образователни проекти;  Сръчни ръце; Занимателни игри; Спортни игри; 
Певческа група” “Кокиче”; Театрална трупа; Лично творчество;  Седмично кафе.  

По Оперативна програма  „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. За Дома в с. Ровино за строително - ремонтни работи и оборудване са 
осигурени 1 771 343. 47лв. 

От институцията еизведена 1 жена и настанена в Защитено жилище извън територията на 
общината. 

- Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, с. Фатово.  

Институцията е открита през 1960 г. Намира се в Югозападни Родопи на 1050 метра 
надморска височина. До град Смолян е  на 8 километра. Към 31.05.2010 година капацтета 
на инстититуцита е 90 човека; заетост 78; численост на персонала 40 човека. 

Домът е разположен в тиха местност от борова гора с южно изложение. Капацитетът на 
Дома за възрастни хора е 90 места. Съотношението мъже/жени е 50/50. Дом за стари хора 
с отделение за лежащо болни”,  село Фатово  има три сгради с по два етажа. 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. На първия етаж в сградата на 
отделение за лежащи се намира столовата и кухнята, в приземния етаж са разположени 
перално и шивашко помещение.  

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 с по 3 легла и 7 стаи с по две легла. В третата сграда има стая за 
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функционална трудотерапия и дърводелска работилница. В “Дом за стари хора с 
отделение за лежащо болни” с. Фатово е осигурен режим на хранене, отчитащ 
нормативните изисквания и е съобразено с хранителните потребности и предпочитания на 
възрастните хора. 

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.  

Социалната работа започва от самото настаняване в социалната институция. Планират се 
трудотерапевтични и културни занимания и дейности и се насърчават  потребителите на 
социални услуги да участват в тях. Осигурени са и възможности самостоятелно да 
организират свободното си време; за лични контакти със семейството,  приятели и други 
лица. Организират се  посещения на изложения, събори, пазари, панаири, екскурзии, 
отдих и почивки в курортите в страната и др. по желание на потребителите на социални 
услуги.   

По Оперативна програма  „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. За Дома в с. Фатово за строително-ремонтни работи и оборудване  са 
осигурени 1 783 520. 23 лв. 

- Дом за деца лишени от родителски грижи, с. Широка лъка.  

Специализираната институция за деца е открита през 1967 г.  Домът за деца лишени от 
родителска грижа „К. Ванчева”, с. Широка лъка е специализирана институция за деца в 
риск. Капацитетът на институцията е 60 деца от 7 до 18 годишна възраст, включително и 
до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.  Домът 
предоставя постоянна и седмична грижа. Към 31.05.2010 година капацтета на 
инстититуцита е 60 деца; заетост – 57; численост на персонала 21 човека. 

Децата и младежите ползват психологични, социални и логопедични услуги и от Цантъра 
за обществена подкрепа, Смолян. Младежите, които напускат институцията и 
продължават средното си образование в гр. Смолян и ползват услугата в общността - 
Център за настаняване от семеен тип.  

Децата живеят в пет апартамента – тип „Мезонети”.  Спалните помещения са оборудвани 
с легла, нощни шкафчета и гардеробчета за всяко дете. Към всеки апартамент има 
изградени самостоятелни бани и тоалетни. В добре обзаведената зала с 10 компютърни 
конфигурации децата усвояват компютърни умения и изучават английски език. В 
непосредствена близост е училището, където децата учат от 1 до 7 клас.  

Извънучилищната работа на децата е организирана в няколко проекта. От 2002 г. 
съвместно с Фондация за култура  „Ден Гри - Х” – София се организира и провежда 
ежегодна  Лятна Театрална Академия с децата от институцията, която вече е традиционна 
и е единствена в страната.  В рамките на един месец /юли/ под ръководството на опитен 
екип от специалисти, група от 20 млади артисти от България и Европа запознават децата с 
основните ценности в изкуството: толерантност, рецептивност, креативност, дисциплина. 
Чрез работа в ателиета - танци, театър, рисуване, фотография и карнавални шествия, 
децата и организаторите превръщат фестивала в незабравим летен празник. 2010 г. - 
Участие в проект „Общуване чрез  творчество”, спечелен от СНЦ „Св.Висарион” 
Младежки православен / център „Чисти сърца”,  финансиран по Оперативна програма 
„Развитие   на човешките ресурси”.  Децата от дома, заедно със свои връстници от  
Смолян всеки вторник и четвъртък се учат да рисуват,  да играят  на  балет, на вероучение 
и да пеят църковни песни.                                                  

Ежегодно, от февруари до юли децата от Дома участват в традиционната  „Детска 
полицейска академия”, организирана от специалисти на ОДМВР-Смолян.  Тук децата и 
младежите  се учат как да се предпазат от вземане на наркотици, от тютюнопушане, 
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запознават се с правилата за пожарна безопасност, безопасност при бораване с 
огнестрелно оръжие, както и с живота и дейността на полицая. Най-добрите възпитаници 
получават дипломи от ОДП-Смолян. 

На децата ежегодно се осигуряват почивка на море, на планина и екскурзии из страната. 
Има възможност институцията да насочи своите усилия в бъдеще и да разработи нов 
модел за възпитателна и образователна работа за изява и подкрепа на талантите и 
способностите на  деца в риск.  

- Дом за  медико-социални грижи за деца с.Широка лъка.  

Специализираната институция за деца е открита през 1960 г.  Домът за медико- 
социални грижи е единствения дом в област Смолян, в който се отглеждат деца от 0 до 3 
години. Домът предоставя постоянна грижа. Капацитетът на институцията е 36 деца.  В 
Дома пребивават и деца над посочената възраст поради липса на възможности да бъдат 
преместени в друга специализирана институция или да им бъде предоставена социална 
услуга в общността, включително и резидентен тип грижа.  

Сградата е в много добро състояние. Измазана е, поддържана, през 2006 г. е направен 
текущ ремонт Основните дейности, които се осъществяват от специализираната 
институция са отглеждане, възпитание и обучение на децата; подготовка за интеграция в 
обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, 
подготовка за осиновяване; продължително медицинско наблюдение на деца с хронични 
заболявания и медико-социални проблеми и др. По-голяма част от децата, настанени в 
ДМСГД са с дългосрочна цел реинтеграция в осиновително семейство и същите биват 
осиновени. 

- Социално-педагогически интернат в с. Стойките, на подчинение на Министерство на 
образованието, младежта и науката, с капацитет 53.  

Към настоящия момент в интерната са настанени 41 деца, с наложена възпитателна мярка 
по ЗБППМН. Същевременно повече от 1/3 от тези деца са били с предприета мярка за 
закрила по чл.4, т.6 от Закона за закрила на детето – настаняване в специализирана 
институция. За голяма част децата мярката за закрила е прекратена, поради наложената 
възпитателна мярка. След изтичане на възпитателната мярка ще бъде предприета мярка за 
закрила по ЗЗД, като възможностите за настаняване в специализирана институция ще 
бъдат максимално ограничени във връзка с процеса на деинституционализация - 
намаляване капацитета на специализираните институции и поетапното им закриване. При 
невъзможност тези деца да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства ще се 
наложи спрямо тях да бъде предприета мярка за закрила, гарантираща най-добрия им 
интерес и отглеждането им в семейна среда, включително и настаняване в приемни 
семейства. 
 

• УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 

Услугите в общността са разположени в общинския център. Към момента на проучването 
2009 – 2010 година от услугите в общността са се ползват от над 1360 човека. Наетият 
персонал в услугите в общността е 56 човека. 

- Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”.  

Открит е през 2002 година, в резултат на партньорска инициатива между Община Смолян, 
Министерството за Международно Развитие (МзМР) на Великобритания и Център за 
устойчиво развитие на планината (ЦУРП), в гр. Смоля. Към 31.05.2010 година капацтета 
на услугата в общността  е 48 човека; заетост 48; численост на персонала – 18 човека..  

Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Звънче” се помещава в блок Б /северно 
крило/ от монолитна сграда на два етажа, която е собственост на Община Смолян. В блок 
А /южно крило/ на същата сграда се помещава Целодневна детска градина “Слънце”. Така 
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описаните  северно и южно крила са свързани с топла връзка, което улеснява достъпа на 
деца с увреждания, посещаващи ЦДГ “Слънце” до предлаганите социални услуги в 
Дневния център.  

Дневният център предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за 
цялостно обслужване на децата и възрастните с увреждания пред деня, свързани с 
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и 
рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните 
контакти. 

     Чрез организиране на различни дейности в дневния център се цели: 

- Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания; 

- Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи 
включване на хората с увреждания в обществения живот; 

- Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на 
ежедневието; 

- Оказване на подкрепа на потребителите и техните семейства; 

- Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител. 

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в 
която се намират децата и възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция е 
стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с 
конкретните нужди на потребителите. 

Екипът, предоставящ социалните услуги, включва различни специалисти. Основни цели в 
работата им е: - комплексното въздействие водещо до възстановяване и развитие на 
увреденото дете или юноша; - насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, 
образователното и културното развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки 
човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността; - създаване на 
оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа 
с децата; -  оказване на подкрепа на децата и техните семейства; -  осигуряване постоянна 
и качествена грижа за всяко дете. 

Мултидисциплинарният екип включва: 

-     Специализиран медико-педагогически екип – социален работник, логопед, 
кинезитерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра. 

-     Възпитателен екип  -  свързан е директно и постоянно с всекидневната отговорност за 
децата и юношите и включва: възпитатели, ресурсни учители, трудотерапевт и санитари. 

-   Технически персонал  -  счетоводител, касиер- домакин, шофьор и работник в кухня. 

- Център за обществена подкрепа 

През  м. юни 2007 г. е разкрита нова социална услуга в общността за Община Смолян 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” /ЦСРИ/ по проект CLIP 2 “Проект за 
социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за 
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. Капацитетът на Центъра 
за социална рехабилитация и интеграция е 10 човека и екип от 3 специалисти – двама 
социални работника и психолог. 

Със Заповед РД01 – 94/20.01.2009 г. се променя вида на социалната услуга в общността от 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Център за обществена подкрепа”, с 
капацитет 30 човека. Финансирането на социалната услуга предоставяна в общността се 
осъществява като делегирана от държавата дейност чрез общинския бюджет с Решение на 
Министерски съвет годишен стандарт. Центърът е ремонтиран и оборудван, с 
финансовата подкрепа на Фонд “Социално подпомагане”, проект “Ремонт и оборудване на 
Център за обществена подкрепа” на стойност 29 303. 26 лв. 
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Центъра за обществена подкрепа е социална услуга в общността, насочена към превенция 
на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в 
умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца и младежи от институции, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни 
родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 
Към 31.05.2010 година капацтета на услугата е 30 потребители; заетост 25; численост на 
персонала 8 човека. 

- Защитено жилище 

Защитеното жилище в гр. Смолян е създадено, ремонтирано и оборудвано по  програма 
CLIP 2  в партньрство с Международна социална служба - България през 2007 на  
стойност – 34 549 лв. Намира се в жилищна кооперация, в апартамент общинска 
собственост.  

Защитеното жилище е социална услуга за оказване на подкрепа, консултиране и 
съдействие на младежи, на които предстои да напуснат или които са напуснали 
специализирана институция, както и на младежи от общността по пътя към техния 
самостоятелен живот. Капацитетът на жилището е 6 човека. Към 31.05.2010 година 
капацтета на услугата е 6 младежи; заетост – 3 младежи; успешно изведени от услугата 3; 
численост на персонала – 4. 

Целевата група включва – младежи на възраст от 18 до 25 г., които се нуждаят от 
подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към 
самостоятелен живот: 

-    Напускащи специализирани институции; 

-   От общността, които не получават подкрепа от биологичните си семейства по 
отношение на дом, работа и финансова сигурност; 

-    От многодетни семейства; 

-    С тежки социални и поведенчески проблеми, лишени от подкрепата на близки хора; 

-   С родители, страдащи от тежки хронични неинфекциозни заболявания, 
освидетелствани от ТЕЛК. 

- Младежи на възраст от 16 до 18 г., настанени в Дом за деца лишени от родителски 
грижи /ДДЛРГ/. 

Материална база: 1. Апартамент – три спални, обща дневна, кухня, санитарни помещения 
(баня и две тоалетни, перално помещение).; 2. Административен офис, където членовете 
на професионалния екип /трима социални работника и един психолог/ на услугата 
извършват индивидуално консултиране и групова работа. 

- Център за настаняване от семеен тип 

Център за настаняване от семеен тип – Смолян е открит на 01. 05. 2009 г. по проект на 
Община Смолян „Децата на Смолян – споделена грижа и отговорност”, финансиран по 
Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи”, договор BG2006018-343.01.01-1.10. Със Заповед № РД 01-
86/25.01.2010 г. на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално 
подпомагане от 01.01.2010 г. социалната услуга - резидентен тип е делегирана от 
държавата дейност чрез общинския бюджет.  

С Решение № 315/27.07.2009 с Протокол № 20  на Общински съвет Смолян е взето 
решение за разкриване на нова социална услуга и за предоставяне на помещения за 
нуждите на Център за настаняване от семеен тип-Смолян в част от Ученическо 
общежитие на ул. „Д. Петров” 39, първи етаж,  западно крило с обща площ от 275 кв. м. 
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Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга 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 или 
роднини.  

В Центъра се настаняват младежи от Дома за деца лишени от родителска грижа, с. 
Широка лъка и от общността. 

Капацитетът на центъра е 10 човека. Настанените са на възраст от 15 год. и до 
завършването на средното си образование или до завръщането им в биологичната им 
среда. Всички продължават обучението си в средните училища и професионални 
гимназии в гр. Смолян. Младежите в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, ниво на 
автономност. Към 31.05.2010 година капацтета на социалната услуга – резидентен тип е 
10; заетост 10. В Центъра работят 6 специалисти: ръководител, социален работник, 4 
възпитатели на 24 часов график. 

Центърът е разположен на площ от 275 кв. м. с обзаведени спални помещения, дневна стая 
за тихи занимания и срещи,  компютри с достъп до Интернет, трапезария с кът за отдих, 
оборудвана кухня за самостоятелно приготвяне на храна, сервизни помещения с перални и 
административен офис.  

На ползвателите на услугата са осигурени основните жизнени условия  за пълноценен 
живот, грижи за здравето, условия за добро образование, реинтеграция в семейна среда. 

- Алтернативни услуги в общността – Приемна грижа 

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в 
семейство на роднини или близки или в приемно семейство. 

През 2007 г. и 2008 г. Дирекция «Социално подпомагане» утвърждава първите 
професионални приемни семейства в областта, които са от териториалния обхват на 
Община Смолян. Към 31.03.2010 г. на територията на община Смолян има общо 
утвърдени и действащи 5 професионални приемни семейства. В процес на проучване, 
обучение и утвърждаване са още 2 кандидати за професионални приемни семейства. 

Предпоставките за развитието на приемната грижа е продължаване на реформата в 
системата за институционална грижа за деца в община Смолян чрез развитие на услуги от 
нов тип - Център за настаняване от семеен тип за младежи от 15 до 18 (19 години) в гр. 
Смолян и приемна грижа. Основната цел е да се окаже подкрепа за продължаване процеса 
за повишаване благосъстоянието на децата в България и на реална 
деинституционализация. Развитието на социалната услуга „приемна грижа” е насочена 
към предотвратяване на институционализацията на деца в риск и осигуряване на детето на 
сигурна и безопасна семейна среда, както и да се повиши информираността на 
обществеността в Община Смолян и на отделни професионални групи относно приемната 
грижа и да се изгради и повиши капацитета на работещите в услугата „приемна грижа”. 
От м. Декември 2008 г. до края м. Ноември 2009 г. Община Смолян изпълнява проект: 
„Децата на Смолян - споделена грижа и отговорност” , в партньорство с фондация “МСС 
- България”. В рамките на проекта се проведоха 30 информационни кампании по приемна 
грижа, на които са присъствали над 500 човека, вследствие на което интереса на 
гражданите към този вид алтернативна грижа за деца в риск се увеличи. В края на проекта 
бяха утвърдени 3 приемни семейства и бяха настанени 4 деца /едно от тях по-късно бе 
осиновено/.  

Развитието на приемната грижа се осъществява на базата на приета Годишна програма в 
партньорство с РДСП, ДСП, ОЗД, ОЦПГ, Фондация „Международна социална служба-
България” и Община Смолян. Годишната програма е приета на заседание на Комисията за 
детето при Община Смолян. 
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Първите настанявания на деца в семейства на роднини или близки са предприети от 
Дирекция “Социално подпомагане” - Смолян през 2001 г. От тогава до 31.05.2010г. тази 
мярка за закрила е предприета спрямо 42 деца от община Смолян, като към посочената 
дата в семейства на близки и роднини се отглеждат 22 деца - 21 от тях са от община  
Смолян, а 1 от община Мадан. 

- Домашен социален патронаж 

Домашният  Социалнен патронаж е създаден през 1982 г., като местна дейност.  

Капацитета на услугата е 110 човека, в момента домашният социалнен патронаж 
ежедневно осигурява за 56 възрастни и самотни хора  услуги по домовете.включително: 
Доставяне на храна по домовете; Поддържане на хигиена на основното помещение 
обитавано от обслужвания; Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства 
при инвалидност или тежко заболяване; Помощ в общуване и в поддържане на социални 
контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Битови услуги – закупуване на 
хранителни продукти и вещи от първа необходимост,заплащане на електрическа и 
топлинна енергия, телефон и други със средства на лице; Съдействие за изготвяне на 
необходимите документи за явяване на ТЕЛК. 

Домашният социален патронаж е първата социална услуга, децентрализирана чрез 
конкурс и предоставена за управление на НПО – Областен съвет на Български червен 
кръст, Смолян.  

Домашният социален патронаж има възможност да увеличи капацитета си в града и има 
необходимост от проучване за разширяването й на територията на общината. 

                     - Детска кухня – Община Смолян 

Специализирано звено “Детска кухня” осъществява своята дейност съгласно чл. 118 и чл. 
119, ал.1 от Закона за здравето (ДВ бр.70/2004 г.) звеното предоставя храна на деца от 6 
месеца до 3 годишна възраст, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в 
яслени групи, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.  

На територията на община Смолян е обособена една майка кухня с капацитет 320 деца. 
Раздаването на праната се извършва в 6 пункта на територията на града и 3 в селата. От 
2009 год. услугата се предлага и  в селата с.Момчиловци, с.Търън и с.Смилян. 

Първата детска кухня  в страната, внедрила модела на безплатно хранене за деца от 6 
месеца до 3 години непосещаващи детски  заведения. Вече 8 години приготвя детски 
храни за деца от 6 месечна  до 3 годишна възраст, съдържащо обедно меню, супа, основно 
ястие и десерт. Готвенето на храната се извършва по рецептурник, одобрен от РИОКОЗ. 
Изпълнява се програмата НАССР за политика по безопасност на храните, която включва 
добри производствени практики за преодоляване на рисковете, свързани с безапосността 
на храните. Удостоверение за регистрация № Т 2133016830/20.07.2004г. издадено от 
Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). 

Условия за записване:  детето да е в подходяща възраст; да не се нуждае от диетично 
хранене, защото храната която се предлага, е за деца с нормален хранителен режим; да е 
жител на съответното населено място; да е регистрирано в СЗ “Детска кухня” кв.Устово, 
ул. “Бр.Шукеров” №15; да не посещава детско заведение. От 01.04.2010 година с решение 
на Общински съвет Смолян е определена сумата за един купон на ден на стойност 0.50 лв. 
За 2010 година в бюджета на Община Смолян са планирани 50 000.00 лв. за 
функционирането на звеното. Планира се изграждането на модерна и отговаряща на 
изискванията за здравословна храна, кухня-майка, която да осигурява храната за детските 
заведения, детската кухня, социалния патронаж. 

-  Домашни услуги в семейна среда – домашен помощник, социален асистент 

От 2007 г. насам тези услуги доказаха своята социална значимост и необходимост, както 
за рисковите групи в града, така и в малките населени места на територията на общината. 
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Основните доставчици са местни неправителствени и търговски организации, 
лицензирани в Агенцията за социално подпомагане и работят в партньорство с Община 
Смолян и Дирекция „Социално подпомагане”. Активно се използват възможностите на 
Националните програми: - “Асистенти на хора с увреждания“, по дейност „Социален 
асистент”,  “Асистенти на хора с увреждания “, дейност «Личен асистент», “Социални 
услуги в семейна среда“ /Домашен помощник и  социален ассистент, Програма “ФАР” – 
Домашен помощник, Оперативна програма “Човешки ресурси” – Социален асистент и 
Домашен помощник“ и др. програми.  Само за малко повече от две години ползвателите 
на тези услуги са се увеличили с над 100 човека.  

Рязкото спиране на Националните програми и възлагане на надеждите към Оперативните 
програми за развитие и предоставяне на услуги в домашна среда създаде напрежение сред 
рисковите групи.  

Тромавите процедури на Оперативните програми по отчитането и възвращаемостта на 
средствата към доставчиците, създават заплаха, която може да се отрази на желанието на 
неправителствения сектор да кандидаства по нови програми, поради ограничения им 
финансов ресурс. 

От една страна, от анализа на  ситуацията /демографски, здравни, социално-
икономически/ на потребностите е видно, че този вид услуга все повече ще е необходима 
и в града и в селата, а от друга страна назрява заплаха, че в малките населени места няма 
да има достатъчен брой хора, които да отговарят на условията за наемане на работа.   

- Обществена трапезария 
Услугата се предоставяше по проект „Обществена трапезария в община Смолян” в 
периода от 01.12.2009 до 08.05.2010 година и се финансира от Фонд „Социално 
подпомагане”. Стойност на финансовата подкрепа от Фонда за реализирането на проекта е 
24 860.00 лв. Топъл обяд получаваха 146 човека от гр. Смолян и селата Момчиловци, 
Търън, Смилян, които са на социално подпомагане, с ниски доходи, болни и самотни хора. 
От направените анкетни проучвания, през периода на предоставяне на услугата, се 
очертаха основните изводи, че услугата има значим социален ефект и е една от 
предпочитаните услуги от потребителите.  

Основния проблем за продължаването на услугата е липсата на финансов ресурс и 
невъзможността на този етап той да бъде привлечен на местно ниво.   

- Клубове на пенсионерите 

На територията на общината са открити 17 пенсионерски клуба. В гр. Смолян броят на 
клубовете са 6, а в селата те са 11. Членовете на клубовете на територията на Община 
Смолян са 1403 човека. 

С Решение № 538/21.12.2006 година на Общински съвет Смолян е предоставено правото 
за ползване на помещения общинска собственост за осъществяване на дейностите на 
клубовете. 

През 2009 година са подобрени условията за социални контакти и дейности в 
пенсионерските клубове, като общината е инвестирала около 100 000.00 лв. за капиталови 
разходи. 

- Еднократни социални помощи 

През 2008 г. са подпомогнати 86 лица и семейства от общината на стойност над 18 548. 00 
лева, със средства гласувани от Общински съвет Смолян. Подпомагат се и столетници на 
територията на общината, навършили 100 годишна възраст. За 2008 година те са 2 човека. 
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 През 2009 г. са подпомогнати 68 лица и семейства от общината на стойност над 13 755. 00 
лв., със средства гласувани от Общински съвет Смолян. Подпомагат се и столетници на 
територията на общината, навършили 100 годишна възраст, за 2009 година е 1 човек. 

- Териториални организации на хората с увреждания и 
военноинвалидите 

На територията на община Смолян има 6 организации на хората с увреждания – Съюз на 
инвалидите; Териториални организации – Съюз на глухите, Съюз на слепите, Съюз на 
военноинвалидите, Съюз на слепо-глухите. Общата численост на членовете на 
организациите е 1466 човека, като обект на социално подпомагане са 2111 човека.  

За извършване на дейностите си на организациите е предоставено правото на ползване на 
помещения общинска собственост. Ежегодно, за нуждите на организациите, с Решение на 
Общински съвет Смолян се предоставят средства за дейности чрез общинския бюджет от 
местни приходи. 

Реализира се активната политика на Община Смолян за достъпност на публичните 
итституции чрез проекти за изграждане на достъпна градска и социална среда на хората с 
увреждания: Монтирани са подемни устройства в: Общинска администрация Смолян; 
Регионален исторически музей; изградени са санитарно-хигиенни помещения и осигурен 
достъп за деца с увреждания в ОУ с.Арда; І СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Смолян; 
VІІ СОУ “Отец Паисий” гр.Смолян. Санитарен възел за хора с увреждания в Център за 
обществена подрепа. Три автобуса с платформи от градския транспорт са пригодени за 
ползване от хора с увреждания. Изградена е външна рампа за достъп в Планетариума, като 
обект с национално значение,  за хора с увреждания и предстои адаптиране на санитарно-
хигиенно помещение за хората с увреждания, с което целия обект ще е достъпен за тях.  

Не са рядкост обаче и случаите за трудно достъпни жилищни сгради поради 
характеристиката на терена, липса на асансьори и изградени подходи за хора с 
увреждания към тях. Възможност за решаване на тези проблеми има в проявяването на 
инициативност от страна на кметовете и кметските наместници и неправителствените 
организации и разработването на конкретни проекти за финансиране от различни 
програми. 

Община Смолян ежегодно сключва договори с аптеки, функциониращи на територията, за 
изпълнение на задълженията по чл.2 от Наредба №17/2000 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (измен.  в ДВ бр.30/2009 
г.) и Наредба №1/01.08.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти 
на военноинвалидите и военнопострадалите (публ.ДВ бр.9/2007 г.) по Списък на 
лекарствените продукти  утвърден от министъра на здравеопазването. Ветераните от 
войните имат право на лекарствен списък утвърден от министъра на здравеопазването, 
като стойността на лекарствата е за сметка на държавния бюджет и се изплащат на 100% 
чрез бюджетите на общините. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на 
лекарства по списък като правоимащите ги заплащат  взависимост от степента на 
намалената работоспособност 50 или 75 на сто от стойността. Стойността за една 
бюджетна година на Община смолян за изразходване на лекарствата за ветераните от 
войните и на военноинвалидите и военнопострадалите  е в размер на  21 636 лв. без ДДС.   

Изводи: 
- благоприятна тенденция към увеличаване броя на местата, предоставящи 
алтернативни услуги; 

- продължава да се подобрява материалната база на специализираните 
институции и услугите в общността; 

- необходимост от обучения, обмяна на добри практики на  персонала 
ангажиран с прякото предоставяне на социалните услуги; 
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- нарастваща необходимост от предоставяне на социални услуги в домашна 
среда;  

- все още недостатъчни условия за здравна и психосоциална рехабилитация на 
хората с увреждания; 

- недостатъчна обезпеченост на градския и междуградски транспорт за лица с 
увреждания; 

- необходимост от извършване на анализ на състоянието за достъпна среда за 
хора с увреждания на територията на общината; 

- необходимост от развитие на публично-частното партньорство за подобряване 
на условията за предвижване на хора с увреждания в жилищни сгради; 

- липса на специализирани транспортни услуги за лица с увреждания; 

- липса на обществена подкрепа и осигуряване на заетост на представители на 
рисковите групи, в т.ч. хора с физически и ментални увреждания, младежи от 
специализирани институции, самотни родители, лица от различни възрастови 
трудоспособни групи;  

•      Наличие и характеристика на общи мерки и политики за социално включване 

Развитието на социалните услуги на територията на Община Смолян е сравнително 
равномерно. За разлика от другите общини в областта, Община Смолян предлага най-
широк спектър от социални услуги в специализирани институции и услуги в общността за 
различни рискови и възрастови групи. В Община Смолян се предлагат социални услуги за 
деца и младежи в риск; за възрастни и стари хора; за деца и възрастни с увреждания; 
социални услуги за възрастни хора с психични разстройства; услуги свързани с оказване 
на подкрепа на деца и младежи в риск и техните семейства. 

Въз основа на направения анилиз се очертават следните изводи: 

- Община Смолян е единствената община на територията на областта, където има 
специализирани институции за деца и възрастни; 

- Предлаганите социални услуги са с широк възрастов и териториален обхват; 

- Въпреки стремежа на Община Смолян да предлага социални услуги в домашна 
среда /домашен помощник, социален асистент, личен асистент/ на възрастни, болни и 
самотни хора в населените места на територията на общината,  те са недостатъчни, а 
тенденцията е към повишаване на потребностите от тях; 

- Услугите в общността са развити предимно в гр. Смолян. Има необходимост от 
разширяване териториялния обхват на услугите чрез създаване на екипи за мобилна 
работа и работа на терен като се използва капацитета на различните услуги в общността 
/Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и възрастни с увреждания / ; 

- Развиват се алтернативната услуга за отглеждане на деца в семейна среда – 
„Приемна грижа”. Необходимо е постоянно и целенасочено да се информира обществото, 
с цел променяне на нагласите в посока за развитие и утвърждаване на приемната грижа, 
както и да се популяризира приноса и ролята на   приемните семейства. 

- Домашният социален патронаж, би могъл да разшири обхвата на дейностите за 
подобряване на социалната подкрепа на клиентите чрез търсене на възможности за 
разширяване на обхвата и за допълнително финансиране, което да намали броя на хората, 
които се отказват от ползване на услугата, поради завишаване на таксите; 

- Ежегодно се подкрепят с финансови средства от местни приходи организациите на 
хората с увреждания. Изпълняват се проекти за подобряване на вътрешната и външна 
среда в публичните институции. Необходимо е да се търси диалог и подкрепят 
неправителствените организации за разработването и изпълнението на проекти, 
подобряващи условията за достъп на хора с увреждания, вкл. и малките населени места.  
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• Идентифицране на дефицити и липси от услуги. 

- Във връзка с осъществяване на деинституализацията на услугите за деца, възможно е да 
се окаже, че не е голям броя на настанените деца от общината в други области на 
страната; 

- Наличната добра материална база на Дома за  деца лишени от родителски грижи, с. 
Широка лъка  и непосредствена близост на учебно заведение за ученици от 1 до 8 клас, 
както здравословните климатични условия налага внимателния анализ при 
преструктурирането на институцията на по-късен етап в услуга в общността с 
регионален характер, както и на институция работеща за изява и развитиена 
таланта на деца в риск; 

- Анализът на потребностите, както и преките наблюдения и изводи на 
Междуведомствената комисия и специалистите в специализираните институции за 
възрастни с психични разстройства показват необходимостта от разкриване на  услуги в 
общността „Защитено жилище” за мъже и за жени с психични разстройства, с 
капацитет по 10 човека всяка. Това ще е предпоставка за по-дългото съхраняване на 
социалните умения и връзките със семейната среда на представителите на рисковата 
група, а от друга страна ще даде възможност на специализираните институции да намалят 
капацитета си за сметка на повишаване качеството на предлаганата услуга; 

- Значителния брой възрастни и самотно живеещи хора в града налага разкриването 
на Дневен център за възрастни и самотни хора в гр. Смолян, с капацитет 35-40 човека; 

- Влошеното качество на живот и обедняването на рисковите групи  е предпоставка за 
разкриването на социалната услуга „Обществена трапезария”, вкл. и в малките 
населени места в общината; 

- Чрез рационалното и ефективно използване на човешкия ресурс на услугите в общността 
на територията на град Смолян и осигуряване на допълнителен финансов ресурс ще е 
възможно създаването на мобилни групи за социални, здравни, психологически и 
домашни услуги за деца и възрастни с увреждания, болни и самотно живеещи  хора в 
малките населени места в общината; 

- Големият брой възрастни /с тенденция към увеличаване/,  болни и самотно живеещи 
хора на територията на общината и областта е предпоставка за разработването и 
изпълнението на иновативен пилотен проект, съвместно с Български червен кръст и 
Община Смолян за здравни и социални грижи чрез използване на  
Информационните технологии /ИТ/. Проектът може да бъде осъществен и чрез 
междуобщинско сътрудничество на територията на областта; 

- Необходимостта от развитието на широк спектър от социални услуги налага търсенето и 
разработването на модели за публично – частно партньорство за предоставяне на 
здравни  и социални грижи, специализирани услуги за деца и възрастни с 
увреждания и др.; 

• Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Смолян. 

Изпълнението на местната социална политика се разглежда като съвкупност от човешки, 
финансови и материални ресурси  и дейности. Община Смолян разполага с необходимите 
ресурси, които трябва да се използват ефективно, развиват и усъвършенстват с цел 
повишаване качеството на социалните услуги в съответствие с европейските стандарти, 
норми и ценности. 

Специализираните институции и услугите в общността имат добра материална база. Чрез 
изпълнението на проекти се подобряват както условията за живот на ползвателите на 
услугите, така  и условията за работа  на персонала.  
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Това е предпоставка някои от социалните услуги развити в Община Смолян  да имат  
регионален обхват, като по този начин се използват оптимално материалните и 
човешки ресурси.   

При разкриването на нови социални услуги, с решение на Общински съвет Смолян, 
общината предоставя целево общински имоти. 

С цел гарантиране качеството и ефективността на предоставяните услуги е необходимо да 
се осигурят достатъчен брой квалифицирани специалисти в сферата на управлението и 
предоставянето на социалните услуги; 

Специализираните институции и услугите в общността имат разработени годишни 
планове за обучения. Използват се различни възможности за квалификация и 
професионално израстване. Налице е необходимостта от разработването на регионална 
система за провеждане на тематични обучения и повишаване квалификацията на 
работещите в социалната сфера.  

Предвид недоброто заплащане в социалната сфера е необходимо да се разработят и 
прилагат  механизми за ефективна оценка и материално стимулиране.  

5.1 Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 
6.1.1.  Персонал за управление на социалната сфера – общини и ДСП 

Управлението на социалната сфера се осъществява от Община Смолян, като доставчик на 
услугите, респективно от Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” и отдел 
„Социална политика и здравеопазване”, както и от Дирекция „Социално подпомагане” и 
отдел „Закрила на детето” - Смолян. Община Смолян успешно реализира както 
самостоятелни така и съвместни проекти с лицензирани доставчици в сферата на 
социалните услуги и осигуряване на заетост. Община Смолян, Дирекция „Социално 
подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, организациите - партньори имат 
необходимия потенциал за управление на услугите. Изграждането и развитието на 
необходимия капацитет за управление на социални услуги е важно и необходимо условие 
за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти. 
Характерът на проблемите на хората в риск налага комплексна намеса. В това отношение 
е налице добро взаимодействие между различните сектори - публични и социални. 
Във връзка с повишаване качеството на управление на социалната сфера и изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е необходимо:  

- да се стимулира развитието на административния и управленски капацитет чрез 
практически обучения, консултации, обмяна на опит, проучване на  добри практики; 

- развитие на уменията и нагласите за възлагане на услугите на външни доставчици;  

- развиване на уменията за проучване и анализиране на потребностите, планиране на 
социални услуги, умения за наблюдения и оценка,  за въвеждане на иновации; 

- обучения, информационни събития и др. за ефективно използване на 
възможностите за финансиране от Структурните фондове на Европейски съюз и други 
програми, както изпълнение и управление на проекти; 

- формиране на умения за изграждане и развитие на ефективни партньорства – 
междуобщински и междусекторни; 

6.1.2.   Персонал за предоставяне на социални услуги 

Заетият персонал за предоставяне на услугите в специализираните институции са 190,5 
човека – специалисти и помощен персонал /без данни за СПИ, Стойките/, а в услугите в 
общността  - 49 специалисти и помощен персонал. 
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Въпреки разработените годишни планове за обучение квалификация на персонала зает с 
предоставянето на услугите, налична е необходимостта от нов подход в обучението им, 
като се ангажират преди всичко държавните органи, отговарящи за провеждането на 
социалната политика и местните ресурси, чрез финансовите възможности на Оперативна 
програма „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”; 

5.2 Финансов анализ на дейностите на общината  
Община Смолян е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято 

структура към 31.12.2009 се включват следните второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити: 

1. Филиал “Просвета”, 
2. Филиал “Култура”, 
3. Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян , 
4. Художествена галерия, 
5. Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян, 
6. Дом за възрастни с психични разстройства – с. Ровино, 
7. Дом за възрастни с психични разстройства „Професор Доктор Т.Ташев” – с. 

Петково, 
8. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – с. Фатово, 
9. Дневен център за деца и възрастни с увреждания – Смолян, 
10. Дом за деца  с.Широка лъка, 
11. Филиал „Кметства,” 
12.  Кметство Арда, 
13.  Кметство Могилица, 
14.  Кметство Момчиловци, 
15.  Кметство Смилян, 
16.  Кметство Търън, 
17.  Кметство Широка лъка, 
18. СЗ “Стопанисване на собствеността”, 
19.  СЗ “Детска кухня”, 
20. СЗ “Отоплителна централа”, 
21. I СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  гр.Смолян, 
22. II ОУ “Професор Доктор Асен Златарев” -  гр.Смолян 
23. IV ОУ “Стою Шишков” -  гр.Смолян, 
24. V ОУ “Юрий Гагарин” -  гр.Смолян, 
25. VI ОУ “Иван Вазов” -  гр.Смолян, 
26. VII ОУ “Отец Паисий” -  гр.Смолян, 
27. ГПЧЕ “Иван Вазов” -  гр.Смолян, 
28. ПМГ “Васил Левски” -  гр.Смолян, 
29. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Арда, 
30. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Момчиловци, 
31. ОУ “Стою Шишков” -  с.Търън, 
32. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” -  с.Широка лъка, 
33. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Смилян, 
34. ОДЗ - 2 „Синчец”- гр.Смолян, 
35. ОДЗ - 3 „Родопчанче”- гр.Смолян, 
36. ОДЗ - 4 „Радост” - гр.Смолян, 
37. ОДЗ - 5 „Шина Андреева” - гр.Смолян, 
38. ОДЗ - 6 „Зорница”- гр.Смолян, 
39. ОДЗ - 11 „Митко Палаузов”- гр.Смолян, 
40. ЦДГ- 1 „Слънце”- гр.Смолян, 
41. ЦДГ-8 „Вела Пеева”- гр.Смолян, 
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42. ЦДГ-10 „Детелина”- гр.Смолян, 
43. ОДЗ „Изворче”- с.Момчиловци, 
44. ОДЗ „Вела Пеева”- с.Смилян, 
45. ЦДГ- 2 - с.Смилян, 
46. ЦДГ - с.Могилица, 
47. ЦДГ „Калинка” -  с.Арда, 
48. ЦДГ „Детелина”  -  с.Широка лъка и 
49. ЦДГ „Русалка” -  с.Търън, 
50. Общинско предприятие „Общински детски и младежки център”, 
51. Общинско  предприятие „Народна астрономическа обсерватория и 

планетариум” 
52. Ученическо общежитие „Васил Димитров”. 

 
През 2009 година  всички детски градини и общежитието преминаха на делегирани 

бюджети и се създадоха две общински предприятия. 
През 2009 година от бюджета на общината продължиха да се финансират двете 

лечебни заведения – „Областен диспансер за психични заболявания със стационар ЕООД 
и „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД. 

 
І. Отчитане на приходите и разходите за делегираните от държавата дейности 
 
Приходите за делегираните от държавата дейности, отразени в са в размер на  17 800 
032 лв. и са разпределени по източници, както следва: 
 

вид приходи годишен 
план 

отчет 

собствени приходи                                            143 674 146 905 
обща  субсидия 16 855 912 15 300 655 
целева субсидия за капиталови разходи 1 000 1 000 
възстановени субсидии                           -61 656 
целеви трансфери от ЦБ                                    1 531 720 1 531 720 
трансфери от министерства и ведомства        886 332 881 408 
Всичко: 19 418 638 17 800 032 

 
Получените и предоставени трансферите за/от бюджета на общината към 31.12.2009 
година са показани в приложението по-долу /включени са и трансферите за местни 
дейности/  и са използвани по дейности и параграфи, за които са предоставени: 
 
Приходен 
параграф от 

ЕБК 

Наименование на разпоредителя, 
предоставил/получил трансфера 

Сума на 
получения/предоставен 

трансфер 
61-01  265 124 

 Министерски съвет - за избори 100 730 
 Министерство на образованието, науката и 

младежта 
53 680 

 Министерство на културата 2 000 
 Министерство на труда и социалната политика 

– за обществена трапезария 
19 888 

 Агенция за хора с увреждания – за платформа 8 331 
 
 

Държавна агенция за младежта и спорта 
/програма „Младеж”/ 

17 906 

 Министерство на образованието, науката и 62 589 
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младежта – проект „Учение през целия живот” 
   

61-02  - 441 720 
 Министерство на труда и социалната политика 

– „Красива България” 
-317 420 

 Министерство на труда и социалната политика- 
Социално инвестиционен фонд 

-124 300 

61-05  724 998 
61-05 Министерство на труда и социалната политика - 

по програми за заетост 
724 998 

62-01  171 580 
62-01 Министерство на труда и социалната политика 

– „ФАР” 
171 580 

64-01  4 041 367 
 Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 
4 041 367 

 
 Разходите за делегираните от държавата дейности са извършени, съобразно 
утвърдените стандарти с Решение на Министерски съвет №29/23.01.2009 година  и с 
дофинансиране. Усвоените средства за делегираните от държавата дейности към 
31.12.2009 година са в размер на 17 696 546 лв., в това число от дофинансиране с 
общински приходи  в   размер  на 325 135 лв. 
Разходите  за   делегираните    от   държавата   дейности   в   размер   на 17 371 411 лв. 
и са разпределени  както следва: 
 

 функция годишен план отчет 
Функция “Общи държавни служби” 1 571 166 1 387 670 
Функция “Отбрана и сигурност” 1 157 279 1 023 569 
Функция “Образование” 9 261 575 8 522 534 
Функция “Здравеопазване” 1 419 243 1 265 717 
Функция “Социално осигуряване подпомагане 
и грижи”          

3 882 678 3 570 567 

Функция” Почивно дело, култура и религиозни 
дейности”-    

1  453 184 1 436 171 

Функция “Икономически дейности и услуги” 167 578 165 183 
10 %  резерв 1 549 515  
Всичко: 20 462 218 17 371 411 
 
 Разходите за дофинасиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 
325 135  лв. и възлизат на 77 % изпълнение спрямо плануваните бюджетни кредити. 
 
 ІІ. Отчитане на приходите и разходите за местни дейности  
 
 Приходите    за   местни   дейности   са в размер на 17 181 801 лева и са 
разпределени по видове приходи, както следва: 
 

вид приход годишен 
план 

отчет % на 
изпълнени

е 
патентен данък 120 000 96 812 81 
имуществени данъци 910 000 769 618 84 
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данък при придобиване на 
имущество 

1 900 000 1 067 447 56 

данък върху превозните средства 1 220 000 1 048 643 86 
други данъци 40 000 6 179 15 
неданъчни приходи 11 261 450 5 011 013 45 
обща изравнителна субсидия и 
трансфери 

946 100 851 490 90 

целева субсидия за капиталови 
разходи 

7 131 800 6 922 387 97 

възстановена субсидия                                                 - 4 779  
предоставени целеви трансфери 
от централния бюджет   

543 000 543 000 90 

получени  и предоставени 
трансфери 

3 879 721 3 879 941 100 

Получен и предоставен заем от 
„ФЛАГ” ЕАД и по оперативна 
програма „Човешки ресурси” 

- 3 009 950 - 3 009 950 100 

Всичко: 24 942 121 17 181 801 69 
 

Неизпълнението на приходната част в бюджета на общината  в частта за местни дейности 
произтича от това, че не се изпълниха планираните данъчни приходи,  няма постъпления 
от  продажби по Закона за общинска собственост, от приходи от продажба на услуги и 
стоки, административни и технически услуги, туристическата такса по Закона за туризма 
и приходите от продажба на дървесина. 
Отчетените разходи за местни дейности към 31.12.2009  година са в размер на 22 824 813 
лева  и са разпределени по функции, както следва: 

 
функция годишен план отчет 

Функция “Общи държавни служби” 1 786 557 1 589 298 
Функция “Отбрана и сигурност” 50 849 32 629 
Функция “Образование” 1 481 523 1 168 173 
Функция „Здравеопазване” 488 000 18 000 
Функция “Социално осигуряване подпомагане 
и грижи”          

267 238 174 428 

Функция “Жилищно строителство, БКС и    
опазване на околната среда”,    

19 848 113 14 760 006 

Функция” Почивно дело, култура и религиозни 
дейности”-    

1 036 267 680 380 

Функция “Икономически дейности и услуги” 4 993 557 3 892 967 
Функция „Разходи за лихви”                                       508 932 508 932 
Резерв 10 % 303 690  
Всичко: 30 764 726 22 824 813 

 
ІІІ. Отчет на капиталовите разходи 
 

                                            ОТЧЕТ  НА   КАПИТАЛОВИТЕ  РАЗХОДИ                                          
                                   НА ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 31.12. 2009 ГОДИНА     

    
ДЕЙНОСТ и ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
ПАРАГРАФ  ПЛАН КЪМ 
от ЕБК ОБЕКТИ  31.12.2009 

  /лв./ /лв./ 
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 І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБРБ 2009 г. 1 490 600 1 341 037 
 1.ЦС за общинска инфраструктура и местни дейности  745 900 670 977 
 1.1.   90% ЦС от І.1 - ПО ЗДБРБ 2009 г. 671 310 670 977 

603 § 52-06 Главен събирателен колектор и корекция на река Черна - гр. 
Смолян   

52 391 52 390 

603 § 52-06 Канализация "Райковски ливади" -ППР-  участие по проект на 
ФАР 

17 905 17 904 

603 § 52-06 Събирателен канал "Кетевска махала"-ул."Катя Ванчева" 
гр.Смолян 

19 390 19 386 

606 § 52-06 Асфалтиране на кръстовища и подходи към улици "Мирчо 
войвода", "Шипка" и ул."Катя Ванчева"  /в т.ч. ул. осветление/ -
гр.Смолян 

107 890 107 888 

619 § 52-06 Изграждане на стълбище между ул."Баба Тонка" и ул."Катя 
Ванчева" 

56 310 56 096 

606§ 52-06 ул."Проф. Асен Василев" - подпорна стена 41 057 41 057 

606 § 52-06 ул."Алеко Константинов"  /водсток, кръстовища , електро 
връзки/  

81 000 80 999 

606 § 51-00 Частично асфалтиране  и реконструкция на улици  190 000 190 000 

525 § 51-00 Основен ремонт на пенсионерски клубове  100 000 99 924 
606 § 52-06 ул.”Васил Дечев”, ул. "Проф. Д-р Константин Чилов", ул. 

"Орлица"  
2 720 2 693 

603 § 51-00 Ремонт канализация ул. "Кирил и Методий" гр. Смолян 2 647 2 640 

 1.2. 10% резерв ЦС от І.1 - съгласно ЗДБРБ 2009 година 74 590 0 
606 § 51-00 Частично асфалтиране  и реконструкция на улици и пътища 74 590  

 2.ЦС за общински пътища - по ЗДБРБ за 2009 г. 744 700 670 060 
 2.1. - 90% ЦС за общински пътища - по ЗДБРБ за 2009 г. 670 210 670 060 

832 § 52-06 SML3247  / SML2248, Смилян - Букаците / - Люлка - Сивино 194 860 194 838 
832 § 52-06 Път/ІІІ-863 Соколовци-Момчиловци-Баните/-с.Виево-

м.Терзийска 
158 130 158 130 

832 § 52-06 SML3243  / ІІІ-8683, Смилян - Арда/ Могилица -Буката - 
мах.Мешовци  

111 284 111 259 

832 § 52-06 Път с.Горна Арда - Граница с Република Гърция км. 29+697 - 
км.31+581 - проектно проучвателни работи  

41 600 41 580 

832 § 52-06 SML3266 /разклон ІІІ-866 - ІV86601 с.Левочево/ - 
Възстановяване на пътен възел и мост- проектно проучвателни 
работи 

8 686 8 686 

832 § 52-06 SML3279 / ІІ-86, Смолян - Търън/ - Лъка 450 396 

832 § 52-06 Път/ІІІ-8641 к.к.Пампорово-Смолян-местен път 
с.Левочево/разклон "Райковски ливади"/-местен път с.Левочево, 
свързващ се с път ІV-86601 Левочево-Бостина /район бивш 
санаториум БЗ/ 

20 200 20 185 

832 § 51-00 Ремонт  на общинска пътна мрежа 135 000 134 986 

 2.2.  10% резерв ЦС общински пътища - по ЗДБРБ за 2009 
година 

74 490 0 

832 § 52-06 SML2248 / ІІІ-8683 / Смилян-Букаците-Горово- граница 
общ.(Смолян-Рудозем) 

44 490  

832 § 52-06 Път/ІІІ-8641 к.к.Пампорово-Смолян-местен път 
с.Левочево/разклон "Райковски ливади"/-местен път с.Левочево, 
свързващ се с път ІV-86601 Левочево-Бостина /район бивш 
санаториум БЗ/ 

30 000  

898§ 52-06 ІІ. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ПИСМО № 04-01-40/11.05.2009 
г.  

1 961 000 1 957 845 

 1. Разширение и доизграждане на гробищни паркове                     118 400 118 358 

619 § 52-06 Гробища в селата 12 282 12 240 
619 § 52-06 Гробищен парк Смолян 26 125 26 125 

619 § 52-06 Гробищен парк кв.Устово 79 993 79 993 

 2. Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни 156 000 156 000 



 

 

54 

сгради 

619 § 51-00 Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни  
сгради 

156 000 156 000 

 3. Доизграждане ремонт и реконструкция на улична мрежа в 
община Смолян  

565 955 565 955 

606 § 51-00 Частично асфалтиране  и реконструкция на улици  114 513 114 513 

606 § 51-00 Ремонт и изграждане на тротоари 65 734 65 734 

606 § 52-06 ул."Заводска"                                                                       219 594 219 594 

606 § 52-06 ул."Морава" 60 047 60 047 
606 § 52-06 ул."Проф. Асен Василев"  49 008 49 008 

606 § 52-06 ул."Никола Филипов" 20 421 20 421 

606 § 51-00 ул."Гео Милев" кв.Устово - реконструкция 36 638 36 638 
 4. В и К и канализационни системи                                                 177 600 177 563 

603 § 51-00 Водоснабдяване в населени места - ремонтни дейности 107 826 107 789 
603 § 51-00 Ремонт и канализация от жил.Бл.1,ул."Капитан Петко войвода" 

до включване в съществуващ колектор на ул."Д.Благоев" 
24 392 24 392 

603 § 51-00 Ремонт и реконструкции на отводнителни съоръжения 17 672 17 672 

603 § 52-06 Канализация за БОВ кв.73,кв.73Б по плана на кв.Райково, 
гр.Смолян 

27 710 27 710 

 5. Устройствено планиране                                                   105 900 105 900 

619 § 53-09 Общ устроиствен план на гр.Смолян-проектиране транспортно-
комуникационна схема 

34 800 34 800 

619 § 53-09 Създанаве на база данни и данни за план схема 2 587 2 587 

619 § 53-09 Актуализация на действащ регулационен план на кварталите в 
гр.Смолян-цифров модел 

8 000 8 000 

619 § 53-09 Подробен устройствен план на курортно туристическо ядро 
Смолянски езера, ОВОС, оценки и др. 

14 443 14 443 

619 § 53-09 Подробен устроствен план на курортно туристическо ядро 
Хайдушки поляни 

7 170 7 170 

619 § 53-09 Общ устройствен план на курортно  туристическо ядро 
"Преспа", ОВОС,оценки и др. 

5 500 5 500 

619 § 53-09 Общ устройствен план и Подробен устройствен план на 
курортно туристическо ядро с.Момчиловци, ОВОС, оценки и др. 

13 400 13 400 

619 § 53-09 Дигитален модел на регулационен план с.Дунево 20 000 20 000 

898 § 52-06 6. Инженеринг за модернизация с енергийно ефективни 
осветителни тела и модернизация на системите за 
изкуствено осветление в училищата, детските градини, 
ученическите общежития и културни институции в община 
Смолян 

790 000 786 924 

619 § 51-00 7. Ремонт и реконструкция на детски площадки 47 145 47 145 

 ІІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛУЧЕНА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 4 069 000 2 809 798 
623 § 52-06 1.Реконструкция и модернизация на регионално депо за 

твърди битови отпадъци - Смолян, проектно проучвателни 
работи, разрешителни за ползване 

3 000 000 2 252 697 

 2.Целева субсидия за благоустрояване 600 000 538 101 
 1.1.   90% ЦС от І.1 - ПО ЗДБРБ 2009 г. 540 000 538 101 

606 § 52-06 ул."Проф.Асен Василев" - подпорна стена 62 100 62 096 

606 § 52-06 ул."Алеко Константинов"  /водсток, кръстовища , електро 
връзки/  

300 080 298 185 

606 § 52-06 Асфалтиране на кръстовища и подходи към улици "Мирчо 
войвода", "Шипка" и ул."Катя Ванчева"  /в т.ч. ул. осветление/ -
гр.Смолян 

140 500 140 500 

606 § 52-06 ул."Боровец" 37 320 37 320 

 1.2. 10% резерв ЦС от І.1 - съгласно ЗДБРБ 2009 60 000 0 
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606 § 52-06 ул.”Васил Дечев”, ул. "Проф. Д-р Константин Чилов", ул. 
"Орлица"  

60 000  

 3.Допълнително получена целева субсидия - държавна 
дейност 

1 000 1 000 

738 §52-01 Читалища - "Екзарх Стефан" с. Широка лъка -придобиване на 
компютърна техника 

1 000 1 000 

 4.Допълнително получена субсидия по ФО-41/15.09.2009 г.-
структурен дефицит 

468 000 18 000 

431 § 51-00 Проектиране на сградния фонд І-ви  етаж от общинска 
администрация / за нуждите на общинското предприятие 

15 000 9 000 

431 § 51-00 Реконструкция и ремонт на сградния фонд 228 000  

431 § 52-05 Проектиране на кухненско оборудване 15 000 9 000 

431 § 52-05 Доставка на кухненско и друго оборудване/слънчеви колектори/ 160 000  

431 § 52-04 Закупуване на специализирани моторни превозни средства 50 000  

 V. Дялово участие по "Красива България" 80 000 80 000 

738 § 61-02 Читалище "Просвета" с.Бостина, община Смолян 80 000 80 000 

 ІV. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 
2008 ГОДИНА 

4 398 654 1 818 911 

603 § 52-06 Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен 
събирателен канал -курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец 
и Малина - Курортен комплекс Пампорово 

3 891 834 1 393 632 

623 § 52-06 Доизграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци, 
обслужващо общините Смолян,Чепеларе, Баните и Лъки 

97 434 96 515 

606 § 52-06 Благоустрояване и вертикална планировка на кв.70,73,74 
ж.к."Прогреси" кв.Устово гр.Смолян 

9 386 6 263 

311 § 51-00 Основен ремонт на сгради на целодневни детски градини и 
обединени детски заведения 

400 000 322 501 

606 § 52-06 V.Остатък от неусвоена целева субсидия за капиталови 
разходи за местни дейности - възстановена в м.януари 2009 
година 

4 779 4 779 

832 § 52-06 VІ.Остатък от неусвоена целева субсидия за капиталови 
разходи държавни дейности - възстановена в м.януари 2009 
година 

9 340 9 340 

 VІІ. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА                        1 911 961 935 765 
 VІІ.1. Неразплатени разходи за 2008 година 466 551 292 795 

606 § 52-06 Изграждане на стълбище между ул."Баба Тонка" и ул."Катя 
Ванчева" 

2 004 2 004 

606 § 51-00 Ремонт на пешеходна връзка бул."България" - ул."Д.Благоев 
/спортна зала/ - гр.Смолян 

5 478 5 478 

619 § 52-06 Укрепване на подпорна стена - Основно училище "Стою 
Шишков" с.Търън 

24 342 407 

606 § 51-00 ул."Велико Търново" /в т.ч.водосток и канализация/ - гр. Смолян 1 092 1 092 

606 § 52-06 Проектиране и възстановяване на мост и пътен възел в кв. 
Устово 

9 750 9 750 

606 § 51-00 Обезопасителни мероприятия на пешеходни зони /огради/ 31 872 17 366 

606 § 51-00 ул. "Отец Паисий" -гр.Смолян 1 000  

322 § 51-00 Национална програма на Министерство на образованието и 
науката--съфинансиране на проекти за енергийно ефективно 
саниране на училищни сгради - дялово участие за Природо 
математическа гимназия "В.Левски" 

27 004 27 004 

 ВиК, ел. мрежи   
606 § 52-06 ул."Добри Чинтулов" - част "ВиК"  5370 5370 

603 § 51-00 Канализация -  ремонтни дейности / в т. ч.Бл.ІІ ж. к. "Петровица" 
и 7000 лв. за VІІ СОУ "Отец Паисий"/  

7 207 500 

603 § 52-06 Водоснабдяване и канализация - изграждане, проектно 
проучвателни работи/в т. ч. Широка лъка-10350 лв/ 

31 096 30 845 
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603 § 52-06 Дялово участие за обекти към ПУДООС и други 35 876 25 576 

 Детски, спортни площадки   

714 § 51-00 Спортна зала - гр. Смолян 13 720  

619 § 52-06 Обекти с туристическа насоченост, спортни и екологични 
обекти, пазари, паркове, градска  среда и обекти с концентрация 
на пътно транспортни произшествия 

43 290 10 427 

 Обществени сгради   

865 § 52-06 Център за професионално обучение по туризъм - бивша сграда 
на III Основно училище гр.Смолян - дялово участие 

56 655 55 308 

865 § 52-06 Център за професионално обучение по туризъм - бивша сграда 
на Обединено детско заведение №11 гр.Смолян - дялово участие  

1 918 1 918 

865 § 52-06 Външно електрозахранване на Център за професионално 
обучение по туризъм / бивша сграда на Обединено детско 
заведение №11/ гр.Смолян  

1 800 1 800 

619§ 51-00 Дялово участие по проект "Красива България  - "Ремонт и 
реконструкция на художествено осветление на площадно 
пространство и водна каскада - Нов център    гр. Смолян 

2 657 1 956 

541 § 52-06 Довършване на дом за възрастни с психични разстройства 
с.Петково  

4 782 3 946 

619 § 51-00  Художествено осветление на паметници, обществени сгради и 
др. 

20 000 20 000 

 Реки, аварийни дейности и други   

629 § 52-06 Корекция на р.Черна - проектно проучвателни работи, 
хидрология  

8225  

284 § 52-06 Дялово участие към обекти свързани с "бедствия, аварии и 
катастрофи " 

22 090 7 448 

629 § 52-06 ОВОС, ЕО, Хидроложки доклади, подготовка на заявления за 
заустване, оценка съответствието по натура 

6 700 2 500 

 Депа за земни маси    
621 § 52-06 Проектиране и актуализиране на КСС за кандидатстване по 

проекти 
12 720 12 720 

 Устройствено планиране   

619 § 53-09 Създаване на база данни и задание за план-схема за 
комуникационно- транспортна схема към общ устроиствен план 
на гр.Смолян 

32 813  

619 § 53-09 Подготовка на действащите планове за пререгистрация на 
Архитектурния резерват в с.Широка лъка 

10 000 10 000 

619 § 53-09 Градоустройствени разработки и инвестиционни проекти 5 251 1 500 

619 § 54-00 Придобиване на земя /отчуждаване на имоти/ за гробища, улици, 
пътища и друга техническа инфраструктура 

36 892 36 892 

 Дълготрайни активи   

322 § 53-01 Придобиване на програмни продукти за училища 3 959  

311 § 52-05 Придобиване на стопански инвентар за детски градини 988 988 

 VІІ.2. План на разходите за 2009 година                                                                                                     1 445 410 642 970 

606 § 51-00 Ремонт и изграждане на тротоари 82 000 25 000 

606 § 52-06 Проектно проучвателни работи - улична мрежа гр.Смолян 19 400  

606 § 52-06 Актуализация и проектно проучвателни работи /част "Пътна"/ - 
улица "Пролет" гр.Смолян   

10 000 9 858 

606 § 51-00 ул. "Отец Паисий" -гр.Смолян 48 500  

606 § 52-06 Тупикова улица кв.221 гр Смолян 80 000 23 490 

606 § 51-00 Ремонт на пешеходна връзка бул."България" - ул."Д.Благоев 
/спортна зала/ - гр.Смолян 

13 500  

603 § 52-06 Дялово участие за обекти към ПУДООС и други 147 000 19 369 
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619 § 52-06 Гробищен парк Смолян 40 000  

 Обществени сгради   
389 § 52-06 Дялово участие за обекти финансирани от Социално 

инвестиционнен фонд 
20 900 17 640 

      § 61-02  124 300 124 300 
865 § 52-06 Външно електрозахранване на Център за професионално 

обучение по туризъм / бивша сграда на Обединено детско 
заведение №11/ гр.Смолян  

11 810  

865 § 52-06 Център за професионално обучение по туризъм - бивша сграда 
на III ОУ гр.Смолян 

20 000  

865 § 52-06 Реконструкция на сграда в с.Момчиловци за Доброволчески 
академичен и научно-образователен туризъм и изследване на 
дестинациите  - дялово участие по проект между България и 
Норвегия  

5 400  

738 § 51-00 Читалища - основен ремонт 14 650 14 611 
525 § 51-00 Основен ремонт на пенсионерски клубове  25 350  

619 § 51-00 Дялово участие по проект "Красива България" 29 710  

 619 § 61-02     Кметство с.Широка лъка, Община Смолян 36 209 36 209 
 738 § 61-02    Читалище "Орфееви гори 77 132 77 132 

525 § 61-02    Сграда на съюза на слепите, гр.Смолян 37 072 37 072 
738 § 61-02    Читалище "Просвета" с.Бостина, община Смолян 15 124 15 124 

738 § 61-02    Читалище "Искра" с.Виево 72 103 72 103 

619 § 51-00  Художествено осветление на паметници, обществени сгради и 
др. 

20 150 10 000 

619 § 54-00 Придобиване на земя /отчуждаване на имоти/ за гробища, улици, 
пътища и друга техническа инфраструктура 

200 000 43 649 

322 § 51-00 Основен ремонт на Основно училище в с.Арда  4 460 804 

284 § 52-06 Дялово участие към обекти свързани с "бедствия, аварии и 
катастрофи " 

2 000  

619 § 52-06 ОВОС, ЕО, Хидроложки доклади, подготовка на заявления за 
заустване, оценка съответствието по натура 

4 000  

389 § 52-06 Дялово участие ОПРР . BG161PO001/1.1-01/2007/023 - 
Модернизация на образователни институции 

19 970  

284 § 52-06 Подпорна стена с.Мугла - км.8+400 1 570  

865 § 52-06 Пожарогасителна инсталация на Център за обучение-бивша 
сграда на ІІІ ОУ гр.Смолян 

20 000  

 Дълготрайни активи   

629 § 52-05 Придобиване на стопански инвентар за Общински приют за 
безстопанствени кучета 

1 500  

629 § 52-04 Придобиване на транспортни средства за Общински приют за 
безстопанствени кучета 

12 000  

 Средства от такса битови отпадъци   

623 §52-19 Площадки за контейнери тип "бобри" и придобиване на други 
дълготрайни материални активи 

120 000 116 609 

623 § 53-01 Придобиване на софтуер за контрол и отчитане на твърди 
битови отпадъци 

2 500  

 Устройствено планиране   

619 §53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с отреждания на ПСПВ - 
имоти к.№245.5, к.№243.4 и к.№244.1 - гр. Смолян 

15 000  

619 §53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с имоти к.№6.1130 и 
част от имот к.№6.216 - с. Стойките за ПСОВ 

15 000  

619 §53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с имоти к.№к.№ 
340,341,342,343,344,345 и 346 - с. Момчиловци за ПСОВ 

9 540  
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619 §53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с имот к.№ 225 - с. 
Момчиловци за изтраждане на водоем 

8 100  

619 §53-09 ПУП на к.т.я."Смолянски езера", ОВОС, оценки и др. 4 660  
619 §53-09 ПУП на к.т.я."Райковски ливади", ОВОС, оценки и др. 7 000  

619 §53-09 ПУП на к.т.я."Хайдушки поляни", ОВОС, оценки и др. 7 000  

619 §53-09 ПУП на к.т.я."Момчиловци", ОВОС, оценки и др. 2 000  

619 §53-09 ПУП - План за регулация и застрояване на част от имот к.№ 
07447за изтраждане на ПСОВ - гр. Смолян /район КОС/ 

5 000  

619 § 53-09 Подготовка на действащите планове за пререгистрация  на 
Архитектурния резерват и оцифряване на кадастралния, 
регулационен и застроителен план на на  с.Широка лъка 

20 000  

619 § 53-09 Технически дейности по актуализация на регулацините планове 
на кв. Устово - оцифряване на плановете и нанасяне на 
регулацията върху одобрената кадастрална карта на промишлена 
зона 

13 800  

 VІІІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2008 г., РАЗПРЕДЕЛЕН, 
СЪГЛАСНО § 32, АЛ.2 ОТ ПЗР НА ЗДБРБ ЗА 2008 
ГОДИНА 

228 000 227 915 

626 § 54-00 Покупка на земя за изграждане на ПСОВ 2 в курортен комплекс 
Пампорово 

228 000 227 915 

322 § 52-00 ІХ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2008 ГОДИНА, 
РАЗПРЕДЕЛЕН ЗА ФУНКЦИЯ  " ОБРАЗОВАНИЕ" 

61 972 54 324 

322 § 53-01 Х.ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2008 ГОДИНА, 
РАЗПРЕДЕЛЕН ЗА ФУНКЦИЯ  " ОБРАЗОВАНИЕ" 

1 640 1 640 

 Х. СРЕДСТВА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ 258 008 83 507 

 1. От специален фонд за инвестиции и ДМА (91%) 238 792 67 502 
 1.1. Неразплатени разходи за 2008 година 71 440 26 764 

 604 § 52-06 Доставка и полагане на захранващ кабел 20 кv от с.Градът до 
приемен пункт 

71 440 26 764 

 1.2. План на разходите за 2009 година 167 352 40 738 

606 § 51-00 Възстановяване на мост в с.Търън м. Ливади 46 000  

619 § 52-06 Доизграждане и ремонт на водопровод и път в с.Солища с 
публично частно партньорство 

29 000  

619 § 52-06 Изграждане на достъпна среда за хората с увреждания 3 386 1 666 

606 § 51-00 Ремонт и изграждане на тротоари 15 650  

619 § 51-00 Ремонт и реконструкция на детски площадки 450  

738 § 51-00 Читалищe с. Кошница - основен ремонт 2 700  

525 § 51-00 Основен ремонт на пенсионерски клубове /в т. ч. с. Катраница/ 3 500  

619 §53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с отреждания на ПСПВ - 
имоти к.№245.5, к.№243.4 и к.№244.1 - гр. Смолян 

5 000  

122 § 52-01 Придобиване на комютри 30 000 29 974 

122 § 52-05 Придобиване на стопански инвентар 28 000 9 098 

122 § 53-01 Придобиване на програмни продукти 2 000  

898 § 52-19 Придобиване на други ДМА /рампа за лица с увреждания/ 1 666  

 2. От фонд за разходи по приватизация (9% приватизация) 19 216 16 005 
 2.1. Неразплатени разходи за 2008 година 19 216 16 005 

 425  § 51-00 Основен ремонт на котел на "ОДПЗС" ЕООД 19 216 16 005 

 ХІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПОЛУЧЕНИ 2008 ГОДИНА СРЕДСТВА  

181 958 142 583 

284 § 52-06 1.Получени средства от комисията за защита при бедствия, 
аварии, и катастрофи - делегирана от държавата дейност 

181 958 142 583 

 ХІІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДАРЕНИЯ 58 800 0 
122 § 53-09 ПУП - план за регулация и застрояване на с.Стоиките 30 000  
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122 § 53-09 ПУП - м. "Ардашлъ" 4 403  
619 § 52-06 Вертикална планировка на пазар в кв.Устово 18 160  

619 § 52-06 Гробищен парк в кв. Устово 3 000  

619 § 52-19 Склуптура пред храм Св."Висарион Смолянски" 3 237  

  ХІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА  ПРЕЗ 
2009 г. 

4 872 847 4 813 541 

 1. СБ 2009 705 513 646 207 

284 § 52-06 СБ 1 302 179 293 441 
284 § 51-00 СБ 1 244 025 244 025 
284 § 51-00 СБ 2 50 000  
284 § 52-00 СБ 2 109 309 108 741 

 2.  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ОПАЗВАНЕ НА  ОКОЛНАТА СРЕДА 

4 031 400 4 031 400 

603 § 52-06 Събирателен канал ул.Катя Ванчева 675 205 675 205 

603 § 52-06 Подпорна стена - р.Черна /корекция на р.Черна Смолян-
под.стена левия бряг 

2 232 745 2 232 745 

603 § 52-06 Корекция на дере Зора  118 783 118 783 

603 § 52-06  Изграждане на главен събирателен колектор с.Стойките, 
Община Смолян   І-ви етап 

706 037 706 037 

603 § 52-06 Групово водоснабдяване на с.Полковник Серафимово, Дом за 
стари хора и с.Габрица 

198 630 198 630 

603 § 52-06 Групово водоснабдяване на с.Стража и с.Орешец Община 
Смолян 

100 000 100 000 

 3. Получено дарение за детска площадка в кв.Влахово 20 000 20 000 

619 §51-00 Детска площадка в кв. Влахово 20 000 20 000 

 4. Получено дарение 15 000 15 000 
619 § 52-06 ОВОС на ядро Смолянски езера 15 000 15 000 

 5.Проект "Децата на Смолян - споделена грижа и 
отговорност" 

87 753 87 753 

128 § 52-01 Придобиване на компютри и софтуер за контрол 8 385 8 385 

128 § 52-05 Мултимедиен проектор 7 647 7 647 

128 § 52-04 Придобиване на автомобил 9 778 9 778 
128 § 51-00 Основен ремонт на етаж от ученическо общежитие  61 943 61 943 

 6. Проект - рампа за Планетариум 8 331 8 331 
898 § 52-19 Изграждане на рампа за предвижване на хора с увреждане - 

Планетариум 
8 331 8 331 

 7.Собствени приходи на училища 4 850 4 850 
322 § 52-00 ІІ - ро Основно училище-закупени ДМА 1 204 1 204 
322 § 53-01 ІІ - ро Основно училище  закупен програмен продукт 378 378 
322 §52-00 ПМГ " Васил Левски"- закупени ДМА 2 130 2 130 

322 § 53-01 ПМГ " Васил Левски"- закупени програмен продукт 514 514 
332 §53-01 Ученическо общежитие "В.Димитров" - закупен програмен 

продукт 
624 624 

 ХІV. ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ 1 139 607 1 053 939 
 І. кв.Смолян   
 1. Неразплатени разходи за 2008 година 125 220 125 220 

606 § 52-06 ул.”Васил Дечев”, ул. "Проф. Д-р Константин Чилов", ул. 
"Орлица"  

125 220 125 220 

 2. План на разходите за 2009 година 1 014 387 928 719 
606 § 52-06 ул. ”Капитан Петко Войвода”  7 404 7 404 

606 § 52-06 ул. ”Петко Р.Славейков”- в т. ч. прилежащи стълбища 1 068  

606 § 52-06 ул.”Васил Дечев”, ул. "Проф. Д-р Константин Чилов", ул. 
"Орлица"  

333 710 333 709 
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606 § 52-06 ул.”Васил Априлов” 37 190  

606 § 52-06 Пътен възел ул. "Колю Шишманов", ул."Хан Пресиан", бул. 
"България" - реконструкция 

8 902 46 

 ІІ. кв.Райково   
606 § 52-06 ул. “Борова гора” 935  

606 § 52-06 ул. “Добри Чинтулов” - част "Пътна"  740 740 

606 § 52-06 ул. ”Шипка” -част "Пътна" 14 570 13 464 

606 § 52-06 ул. ”Висарион Смоленски” - част "Пътна" 5 991 5 991 

606 § 52-06 ул. ”Станковица” - част "Пътна" 824  

606 § 52-06 ул. ”Боровец” - част "Пътна" 42 240 38 472 

606 § 52-06 ул. ”Данаил Костов” - част "Пътна" 540 540 

606 § 52-06 Кетевса махала - І фаза - част "Пътна"  557 533 526 633 

 ІІІ. кв.Устово   

606 § 52-06 ул. “Цар Симеон” 1 740 1 720 

 ІV. Други   
606 § 52-06 ул."Морава" в с.Смилян, в т.ч. подход от ул."Първи май" 1 000  

    
 ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 20 728 166 15 334 924 

    
 
ІV. Отчет на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове 

 
Постъпленията по сметката за приходи от приватизация са в размер на 64 361 лв.  При 
тяхното постъпване по сметката са разпределени  в “Общински фонд за покриване на 
разходите за приватизация – 9 %” – 5 792 лв. и в “Специален фонд за инвестиции и 
дълготрайни активи – 91 %” – 58 569 лв.. Допълнително получени и разпределени са 
лихви в размер на 6 413 лв. 

  V. Прилагана счетоводна политика в община Смолян през 2009 година. 
В общината се прилага счетоводна политика, която през последните година е устойчива и 
непроменлива. Общината води своето текущо счетоводство и изготвя финансовия си 
отчет в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство. 
1.Оценъчна политика. 
1.1. Дълготрайните материални активи /ДМА/: 
* определен е стойностен праг на същественост 520 лв., 
* при придобиването им се оценят по цена на придобиване, която включва покупната 
стойност и всички преки разходи, извършени по придобиването им, 
* с последващите разходи се коригира балансовата стойност, тогава когато разходите 
водят до удължаване на полезния срок на годност на актива, 
* извършва се преоценка на ДМА на всеки две години и при очевидно завишени или 
занижени отчетни стойности, 
* при оценка след първоначалното им признаване се използва допустим алтернативен 
подход, чрез който всеки актив се отчита по преоценена стойност към датата на 
преоценка, 
* амортизация не се начислява, освен в случаи определени от Министерството на 
финансите, 
* ДМА се отписва от баланса при продажба, замяна или брак, 
* брак на ДМА се извършва със заповед на кмета на общината, в която се посочва актива, 
причините, комисията и др.при необходимост. 
1.2.Дълготрайни нематериални активи /ДНА/. 
* определен е стойностен праг на същественост 520 лв., като същият не се отнася за 
програмните продукти, 
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* при придобиването им се оценят по цена на придобиване, която включва покупната 
стойност и всички преки разходи, извършени по придобиването им, 
* с последващите разходи се коригира балансовата стойност, тогава когато разходите 
водят до удължаване на полезния срок на годност на актива, 
* извършва се преоценка на ДНА на всеки две години и при очевидно завишени или 
занижени отчетни стойности,    
* при оценка след първоначалното им признаване се използва допустим алтернативен 
подход, чрез който всеки актив се отчита по преоценена стойност към датата на 
преоценка, 
* амортизация не се начислява, освен в случаи определени от Министерството на 
финансите, 
* ДНА се отписва от баланса при продажба, замяна или брак, 
* брак на ДНА се извършва със заповед на кмета на общината, в която се посочва актива, 
причините, комисията и др. при необходимост. 
1.3.Материални запаси /МЗ/ 
* при покупката им МЗ се оценяват по  цена на придобиване, 
* отписването на МЗ при тяхното потребление се извършва по препоръчителния подход, 
като се отписват по метода на средно претеглена стойност, 
* преоценка се извършва веднъж на две години и ако е констатирано нереално завишение 
или занижение на отчетните стойности, 
1.4. Вземания и задължения. 
* оценят се по стойността към датата на тяхното възникване. 
1.5. Парични средства. 
* оценят се по тяхната номинална стойност. 
1.6. Приходи и разходи.  
* приходите  и разходите за дейността се начисляват  текущо в момента на тяхното 
възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и 
признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за 
причинна и следствена връзка между тях. 
2. Инвентаризация. 
Инвентаризацията е процесът на подготовка  и фактическа проверка чрез различни 
способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на общината 
към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни  
и установяване на евентуални разлики. 
(1) Инвентаризациите се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на 
общината, при спазване на сроковете определени в Закона за счетоводството, 
(2) Инвентаризациите се извършват задължително в присъствието на материално-
отговорното лице, 
(3) За установяване на резултатите се съставя “Акт за проверка на  материалите”, който се 
одобрява от кмета или ръководителя на второстепенния разпоредител и  всяка страница се 
подписва от комисията, 
(4) При установяване на липси се извършва компенсиране с излишъци само при наличие 
на причинно-следствена връзка между тях. При доказана вина на материално-отговорното 
лице не се извършва компенсиране, а липсите се заплащат по пазарни цени. 
(5) При установяване на излишъци същите се компенсират при наличие на причинно-
следствена връзка с липси или се завеждат като активи по действащи пазарни цени. 
3.Индивидуален сметкоплан на община Смолян 
Утвърден е  от кмета на общината индивидуален сметкоплан на община Смолян  за 2009 
година. При записванията по сметките се прилага принципът на двустранно счетоводно 
записване. Счетоводните кореспонденции са определени в “Указания за отразяване на 
счетоводните операции и прилагане на сметкоплана на бюджетните предприятия”. 
4. Счетоводни документи и документооборот. 
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Документирането на стопанските операции се осъществява при спазване на разпоредбите 
на Закона за счетоводство. Счетоводните документи и документооборотът в общината са 
регламентирани в “Правилник за документооборота на счетоводните документи в единно 
бюджетно счетоводство “ за първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и с 
отделни вътрешни актове за всеки второстепенен разпоредител с бюджетни  кредити, 
съобразно спецификата на дейността им. 
VІ. Информация за състоянието и изменението на активите, пасивите, приходите и 
разходите  за 2008 година. 
През 2009 година текущо се осчетоводяваха всички приходи и разходи. Придобитите 
дълготрайни материални активи през 2009 година са осчетоводени по съответните сметки 
от индивидуалния сметкоплан на община Смолян. 
Към 31.12.2009 год. се извърши преоценка на  дяловите участия  на общината в 
търговските дружества чрез прилагането на метода на собствения капитал.  
Преоценката е   направена само за търговските дружества, които са представили исканата 
от нас информация за извършване на счетоводните записвания. 
VІІ. Оповестявания за свързани лица. 
В Приложение №3 са посочени данни за търговските дружества.  
VІІІ. Предприети действия във връзка с изразените резерви от Сметната палата. 
След получаването на одитното становище от Сметната палата са предприети следните 
действия: 
• Осчетоводиха  се придобитите акции в ТД „Перелик Инфраструктурна компания” и 
• Изпратиха се писмени указания до всички второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити за недопускане на нарушения по косовото и счетоводно отчитане на 
приходите и разходите. 

6 Заключения и препоръки 

6.1 Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на 
потребностите 

Анализът на ситуацията и потребностите в Община Смолян очертава следните изводи, 
които очертават: 

Силни страни : 

- Наличие на политическа воля на ръководството на община Смолян за развитие на 
социалните услуги в съзвучие на държавната социална политика и нейните приоритети; 

- Прилагане на иновативни подходи при осъществяване на социалната политика в 
Община Смолян; 

- Успешно сътрудничество и добра координация между институциите на държавната 
и местната власт при разрешаване на социалните проблеми на населението;  

- Успешно сътрудничество и подкрепа на лицензирани външни доставчици на 
социални услуги,  

- Укрепваща общност на доставчици на социални услуги в района; 

- Наличие на човешки ресурс по специалностите: социални дейности, социална 
педагогика, логопедия, рехабилитация, психология, социална педагогика;  

- Проучени потребности от социални услуги за рисковите групи от населението и в 
частност за хора с увреждания; 
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- Наличие на добри практики в процеса на реализирането на Националните програми 
„Асистенти  на хора с увреждания” /личен и социален асистент/, „Социални услуги в 
семейна среда” и „От социални помощи към осигуряване на заетост”/домашен помощник/,  

- Опит в разработването и управлението на големи инфраструктурни  социални  
проекти. 
Слаби страни : 

- Висока степен на безработица в общината; 

- Намаляващи възможностите за заетост на населението, особено в селата, в резултат 
на структурните промени в общинската икономика;  

- Нарастващ брой нетрудоспособно население и самотно живеещи възрастни хора; 

- Ниски доходи на населението, особено на преобладаващата част от нуждаещите се 
от социални услуги; 

- Ниска степен на образованост и адаптивност към пазара на труда на 
представителите на ромската общност; 

- Консерватизъм на обществото и липса на обществена подкрепа за осигуряване на 
заетост на представители на рисковите групи, в т.ч. хора с физически и ментални 
увреждания, младежи напуснали специализирани институции, самотни родители, лица от 
различни възрастови трудоспособни групи;  

- Липса на механизми за инвестиране и провеждането на социална жилищна 
политика от Община Смолян; 

- Наличие на недостъпна среда на много места в общината за хората с увреждания; 

- Недостатъчно развит потенциал на публично-частното партньорство в социалната 
сфера.  

- Липса на достатъчно транспортни средства адаптирани за хората с увреждания;  

- Недостатъчно развит потенциал на услугата „Домашен социален патронаж” в града 
и близките населени места.  

6.2 Изводи за наличните социални услуги 
Общи изводи за състоянието на социалните услуги в общината... по отношение на: 

- Териториално разпределение в общината  

Развитието на социалните услуги на територията на Община Смолян е сравнително 
равномерно. За разлика от другите общини в областта, Община Смолян предлага най-
широк спектър от социални услуги в специализирани институции и услуги в общността за 
различни рискови и възрастови групи. В Община Смолян се предлагат социални услуги за 
деца и младежи в риск; за възрастни и стари хора; за деца и възрастни с увреждания; 
социални услуги за възрастни хора с психични разстройства; услуги свързани с оказване 
на подкрепа на деца и младежи и семейства. 

- Въпреки стремежа на Община Смолян да предлага социални услуги в семейна 
среда /домашен помощник, социален асистент, личен асистент/ на възрастни, болни и 
самотни хора в населените места на територията на общината,  те са недостатъчни, а 
тенденцията е към повишаване на потребностите от тях; 

- Услугите в общността са развити предимно в гр. Смолян. Има необходимост от 
разширяване териториялния обхват на услугата чрез мобилна работа и работа на терен 
като се използва капацитета на различните услуги в общността /Център за обществена 
подкрепа, Дневен център за деца и възрастни с увреждания, създаване на мобилни групи /; 
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- Развиват се алтернативната услуга за отглеждане на деца в семейна среда – 
Приемна грижа. Необходимо е постоянно и целенасочено да се информира обществото, с 
цел променяне на обществените нагласи в полза за развитие на приемната грижа. 
Популяризиране на приемните семейства. 

- Домашният социален патронаж, би могъл да разшири обхвата на дейностите за 
подобряване на социалната подкрепа на клиентите чрез търсене на възможности за 
разширяване на обхвата и за допълнително финансиране, което да намали броя на хората, 
които се отказват от ползване на услугата, поради завишаване на таксите. 

- Съотношение между услугите в общността и специализирани институции 

На територията на Община Смолян се намират 5 специализирани институции. 
Разпределени са равномерно на територията на общината. В тях се настаняват, след 
изчерпване на всички възможности за отглеждане и грижа в семейна среда. Социални 
услуги в специализираните институции към момента на проучването ползват 368 деца и 
възрастни. Наетият персонал е 190,5 човека. 

Услугите в общността са разположени в общинския център. Към момента на проучването 
2009 – 2010 година от услугите в общността са се ползват от над 1360 човека. Наетият 
персонал в услугите в общността е 56 човека. 

През последните години се увеличи капацитета на социалните услуги в общността. 
Съотношението между специализираните институции и услугите в общността е в полза на 
последните. 

- Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа 

Съотношението на услугите в семейна среда и резидентна грижа е в полза на услугите в 
семейна среда.  В гр. Смолян са разкрити две резидентни услуги – Защитено жилище и 
Център за настаняване от семеен тип за деца, които продължават средното си образование 
в града. В процес на изграждане е Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 7 
години с капацитет 10 потребителя, където ще се настанят деца от Дом за медико-
социални грижи за деца в с. Широка лъка и от общността.  

През последните години Община Смолян, Регионално дружество за заетост и структорно 
развитие - Смолян, Дружество за разпространение на знания – Смолян, Областен съвет на 
Български червен кръст, Дирекция „Социално подпомагане” използваха активно 
възможностите на Националните програми „Асистенти на хора с увреждания”,  
„Социални услуги в семейна среда” и Оперативната програма „Развитие на човешките 
ресурси”, както и чрез услугите „Домашен социален патронаж” и „Обществена 
трапезария”  за осигуряване на социално-психологическа подкрепа и грижа на около 300 
лица за 2008 година и над 400 човека от рискови групи на територията на града и в 
населените места в общината. В този смисъл съотношението между услугите в семейна 
среда и резидентна грижа е в полза първите, като тенденцията и необходимостта е те да се 
развиват паралелно, с грижа и към малките населени места в общината. 

- Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално 
изключване 

Наличието на увреждания поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от 
възрастта. Това се отнася не само за хората с увреждания, но и за техните близки, които ги 
обгрижват. Наличните до момента социални услуги в общността на територията на 
общината Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, Националните и 
Оперативни програми, предоставящи услугите „личен асистент”,  „ социален асистент”, 
„домашен помощник” играят превантивна роля за социално изключване.  

Анализът показва, че тези услуги за социално значими и ефективни, тяхното разширяване 
е обусловено от наличието и тенденцията към увеличаване на рисковите групи, особено в 
малките населени места в общината. Наред с това  се очертава необходимостта от 
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изграждане на нови услуги като Защитено жилище за лица с психически разстройства, за 
хора настанени в специализирани институции и от общността. 

- Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги 

Наличието на специализирани институции и услуги в общността се развива оптимално и е 
съобразен с потребностите на рисковите групи. Новите услуги се изграждат по проекти и 
с решение на Общински съвет се предлагат за финансиране като делегирани държавни 
дейности.  

За подобряване условията на живот и оказване на качествена грижа на ползвателите на 
услугите, както и за подобряване на условията за работа на специалистите заети с 
предоставянето на услугите, Община Смолян целенасочено разработва и изпълнява 
проекти по различни европейски програми.   

Анализът на ситуацията и потребностите в Община Смолян очертава необходимостта от 
разкриване на нови услуги за деца и възрастни, някои от тях и с регионален обхват, 
предвид добрата база и достъпа до социални, здравни и образователни и културни 
институции. 

-  Достъпност на услугите 

На този етап все още няма осигурен пълен достъп до социалните услуги. Причините за 
това са: липса на достъп до спешна медицинска грижа в отдалечените населени места; 
недостиг на лекарски практики в селата; липса на удобни транспортни връзки от 
населените места към общинския център.  

Това налага планирането и развитието на мобилни групи за работа на терен с максимално 
използване ресурса на услугите в общността, както и дългосрочна промяна на капацитета, 
кадровия и финансовия им ресурс.  

- Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици 

На територията на общината лицензираните доставчици на социални услуги Дружество за 
заетост и структурно развитие, Смолян, Областен съвет на Български червен кръст, 
Дружество за разпространение на знания, Смолян успешно работят по различни проекти, 
които приоритетно работят върху предоставяне на услуги в семейна среда /домашен 
помощник/ и социално-психологическа подкрепа и грижа на хора с увреждания, възрастни 
и самотни, включително и  в малките населени места на територията на общината. От 
2006 година, Община Смолян в сътрудничество с Международна социална служба – 
България разработват и изпълняват успешно проекти с целева група деца и младежи в 
риск. В резултат на сътрудничеството са разкрити услуги в общността – „Център за 
социална рехабилитация и интеграция” /сега Център за обществена подкрепа/, „Защитено 
жилище за младежи в риск”, „Център за настаняване от семеен тип”, както се даде и нов 
тласък в развитието на алтернативната  услуга  за отглеждане на деца в семейна среда 
„Приемна грижа”. 

Анализът на ситуацията и потребностите в Община Смолян показва, че тези услуги е 
необходимо да се доразвиват, чрез използване на Оперативните програми и разкриване на 
услуги като делегирани от държавата дейности. 

- Изводи по други теми, според спецификата на Община Смолян 

Изключително тревожна е тенденцията за повишаване на безработицата в общината. Това 
води до обедняване на населението и социална изолация на рискови групи вкл. 
малцинствени, влошава качеството на живот на рисковите групи и техните семейства  и е 
потенциален риск за настаняване на деца и възрастни в специализирани институции. 
Засилените миграционни процеси на трудоспособното население към вътрешността на 
страната или в чужбина поставят в риск качеството на живот на възрастните и самотни 
хора. Това налага активна политика за осигуряване на заетост на рискови групи, а така 
също и разширяване на услугите, вкл. и тези в семйна среда 
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              Общи изводи за услугите за деца:  

- Степен на развитие на услугите в общността, превенция  

В Община Смолян през последните години се изгради добре развита мрежа от социални 
услуги за деца, която е съобразена с потребностите на децата и техните семейства. С 
решение на Общински съвет Смолян услугите в общността Център за обществена 
подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище ще бъдат 
предоставени за управление на външни доставчици чрез конкурс.  

С цел превенция от изоставяне, настаняване в специализирана институция  и осигуряване 
на семейна грижа за всяко дете активно се работи по популяризиране и развитие на 
услугата „Приемна грижа”.   

Ресурсите на Центъра за обществена подкрепа в планирания период ще бъдат насочени и 
към разгръщане на услугата в посока работа по превенция, обхващане на всички рискови 
групи и в малките населени места на територията на общината. Това от своя страна е 
предпоставка за увеличаване на капацитета до 2016 г.  

Следвайки държавната политика за деинституционализацията на децата и постепенното 
стесняване на „входа” към институциите и поетапното им закриване започна 
изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 7 години в гр. 
Смолян. Към тази резидентна услуга ще бъдат насочвани деца от Дом за медико-социални 
грижи за деца, с. Широка лъка и от общността.  

- Оценка на покритието на целевите групи от наличните услуги – съотношение 
между отделните населени места в общината 

Политиката на Община Смолян е за развитие и равномерно разпределение на социалните 
услуги, предимно чрез формите на подпомагане в семейна среда. В последните две години 
2008 – 2009 година се гарантира равен достъп до услугите  на потребители от малките 
населени места. Напоследък все повече се развиват и социалните форми на общуване – 
пенсионерските клубове в селските райони. 

В града са разположени предимно услугите в общността и резидентен тип услуги, поради 
факта, че в Смолян са концентрирани потребителите на този вид услуги. Наличието на 
повече услуги и  човешки ресурс в града е предпоставка за развитието на нови форми – 
мобилни групи за социална, здравна и домашна грижа, които ще бъдат насочени към 
задоволяване на нуждите на възможно по-широк обхват в населените места на 
територията на общината.   

Като крайна оценка се налага извода, че съществуващите услуги не са достатъчни като 
обхват и в общинския център и в останалите населени места. Въпреки активното им 
развитие в последно време,  все още има населени места без равен достъп до услуги. 

- Изводи за специализираните институции за деца 

Специализираната институция, Дом за деца лишени от родителски грижи – с. Широка 
лъка  разполага с добра материална база и екип от специалисти. Има дългогодишно 
сътрудничество с различни неправителствени организации, които изпълняват проекти 
свързани с развитието на социални и творчески умения на децата. Създадена е 
зеленчукова градина, а с дарения са засети 60 плодни дръвчета. Чрез развитие на 
междуобщинско сътрудничество има възможност да се предоставят социални услуги за 
деца в риск от цялата област. Инвестициите, които ще са необходими за създаване на 
среда близка до семейната както и развитието на институцията за работа с талантливи 
деца могат да бъдат осигурени от европейски финансиращи програми. В непосредствена 
близост се намира основното училище.  До 2016 година капацитета на институцията ще се 
намалява, за сметка на повишаване на качеството на услугата. 

- Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните 
потребности 
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Всички разкривани  услуги за деца са съобразени  с потребностите от такива в дадения 
момент. Обхванати са възможно нй-голям кръг от рисковите групи. Динамиката в 
развитието на обществото като цяло би могла да наложи разкриването на нови услуги. В 
това отношение е актуална и възможности за развитие „Приемната грижа” и услугите от 
резидентен тип. Специалистите предоставящи пряко социалните услуги в общността се 
назначават чрез конкурс и /или събеседване, преминават обучения и повишават своята 
квалификация. Децата и младежите в риск и техните семейства имат възможност да 
ползват повече от една социална услуга в общността, в зависимост от потребностите в 
момента.  

- Идентифицирани дефицити / липси на услуги  

Анализът на ситуацията и потребностите от социлни услуги в Община Смолян показва 
необходимостта от разкриване на нови резидентни услуги до края на плановия период 
2016 г. в т.ч. Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 7 години; Център за 
настаняване от семеен тип за деца от 7 до 15 г. възраст. От особено значение е 
разширяването дейността на Центъра за обществена подкрепа и Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания „Звънче” към рисковите групи в останалите населени места от 
общината 

- Изводи за услугите за възрастни  и стари хора: 

Демографския анализ показва, че населението в общината застарява.  Трудовата миграция 
е предпоставка за намаляване на трудоспособното население и поставяне в риск на 
техните възрастни близки, които остават да живеят в общината. Това налага търсенето на 
възможности за тази не малка целева група от населението  за предоставяне на адекватни 
социални услуги. В това отношение се предлагат за развитие на социални услуги в 
семейна среда /социален асистент, личен асистетнт, домашен помощник/, както и услуги 
в специализирани институции за възрастни хора и като нова услуга за разкриване в 
плановия период - Дневен център за възрастни хора.  

От направения анализ Междуведомствената комисия за извършване актуализация на 
социалните оценки на възрастни в с психични разстройства в Домовете в с. Петково и с. 
Ровино се установява, че са налице потребители, които могат да бъдат при определени 
обстоятелства могат да бъдат изведени  и настанени в Защитени жилища за лица с 
психични разстройства. Успоредно с това в Община Смолян на основание 
представената информация от РЦЗ са идентифицирани не малък брой с психични 
заболявания. Разкриването на тези нови социални услуга в общността ще имат 
превантивна роля по отношение недопускане настаняването в специализирана 
институция. 

Отдалечеността на населените места от общинския център и повишаване броя на 
възрастните, болни  и самотно живеещи хора, както и положителния опит в някои 
западноевропейски държави с подобни проблеми е предпоставка за изучаване и 
прилагане на добри практики  с използване на нови ИТ технологии в оказването на 
социална, психологическа и здравна грижа на населението в тези райони. 
Изграждането на такъв кол център /телеасистънс и телемониторинг/ съвместно с 
Националния съвет на Български червен кръст като пилотен проект за общината и 
областта ще е иновативен подход с възможност за мултиплициране на установената 
практика в други сходни райони в страната. 

6.3 Препоръки 
Общи препоръки към развитието  на социалните услуги в община Смолян.  

Недопускане на социална изолация на хората с увреждания, деца в риск и техните 
семейства, възрастни и самотни хора, ромски малцинствени групи, трайно безработни 
лица. 
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Конкретни препоръки за развитието на услугите: 

- За деца и семейства с деца в риск 

Осигуряване на финансова стабилност за развитието на съществуващите и нови услуги 
чрез републиканския бюджет. 

Повишаване професионалното ниво на работещите с деца, включително изучаване на 
място на добри практики в страната и чужбина. 

Саздаването на нови услуги в това число и за деца да става върху добре прецизрана 
нормативна и финансова база. 

- За пълнолетни лица и хора с увреждания 

Разкриването на Защитени жилища за хора с психични разстройства ще има превантивна 
роля по отношение на настаняването им в специализирана институция. 

Развитието на социални услуги ще обхване уязвимите общности в общината, различните 
възрастови групи и ще осигури равен достъп до социални услуги от всички населени 
места.  

- За стари хора 

На базата на анализа на съществуващите социални услуги за възрастни и стари хора и 
установените потребности на тази увеличаваща се група, се  налага извода за разширяване 
на съществуващите и създаване на нови социални услуги с предимство – услуга в семейна 
среда. Освен утвърдените до сега форми на социални услуги за планирания период се 
предлага разкриването на иновативни социални услуги, предимно за възрастни и самотни 
хора, вкл. и хора с увреждания в отдалечените и труднодостъпни населени места на 
територията на общината. Разработването и реализирането на пилотен проект с 
използване на ИТ технологии за общината и областта ще обогати съществуващата 
социална практика и поради своята актуалност ще даде възможност за мултиплициране на 
услугата в други подобни райони в страната. 

7 Приложения 
8.1. Приложение А3  - за извършване на икономически и финансов анализ на 
нуждите от развитие на социални услуги  

8.2. Приложение Б1   – Таблица за статистическа информация  за Община Смолян 

8.3. Приложение Б2   – Данни за профила на Община Смолян 

8.4. Приложение Б3   – Карта информация за персонала в общинска админстрация 

8.5. Приложение Б4   – Карта информация за персонала в Дирекция „Социално    

                                                  подпомагане”, Смолян 

8.6. Приложение Б5   – Карта описание на социалната услуга: 

   - Дом за деца лишени от родителски грижи, с. Широка лъка 

   - Дом за медико-социални грижи за деца, с. Широка лъка 

   - Дом за възрастни хора с отделение за лежащо болни, с. Фатово 

   - Дом за възрастни с психични разстройства /мъже/, с. Петково 

   - Дом за възрастни с психични разстройства /жени/, с. Ровина 

   - Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, Смолян 

   - Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. възраст,  

   Смолян 

   - Защитено жилище за младежи, Смолян 

   - Център за обществена подрепа, Смолян 



 

 

69 

   - Домашен социален патронаж, Смолян 

   - Национална програма „АХУ”-личен асистент, Д „СП” 

   - Социални услуги в семейна среда – РДЗСР, ДРЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А3  

за извършване на икономически и финансов анализ на нуждите от развитие на социални услуги  

 

Справка за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за периода 2007 година -2009 година 

 

вид 2007  2008  2009  

Общо приходи план отчет план отчет план отчет 

Местна дейност /МД 39 536 126 31 225 305 46 832 824 36 973 781 31 183 083 23 149 948 

Държавна дейност /ДД  14 278 247 13 359 993 18 640 256 17 326 608 20 462 218 17 371 411 

ОБЩО РАЗХОДИ        

Местна дейност /МД 39 536 126 31 225 305 46 832 824 36 973 781 31 183 083 23 149 948 

Държавна дейност /ДД 14 278 247 13 359 933 18 640 256 17 326 608 20 462 218 17 371 411 

В т.ч. функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  

 

Местна дейност /МД 120 256 91 397 130 136 90 699 267 238 174 428 

Държавна дейност /ДД  2 967 445 2 812 379 3 797 751 3 579 304 4 164 506 3 570 567 

Местна дейност /МД % 0.30 0.29 0.28 0.25 0.86 0.75 

Държавна дейност /ДД % 20.78 21.05 20.37 20.66 20.35 20.55 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е добре обезпечена с финансови и материални активи за периода. 

 

Изпълнени и проекти в реализация,  финансирани по Европейски и други програми от Община Смолян за периода 2007 – 2010 г.: 

2007 - “Център за социална рехабилитация и интеграция”; с финансовата подкрепа на Международна социална служба – Швейцария и 
ОАК Ltd – USA . Изпълнител е Международна социална служба – България в партньорство с Община Смолян - CLIP 2 “Проект за социална 
интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. 
Стойност на проекта – ремонт и оборудване –20 516,88 лв. 
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2007 - „Защитено жилище за младежи, напускащи домове за деца”. В Партньорство с МСС-България   по програма CLIP 2. “Проект за 
социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски 
грижи”. Стойност на СМР и обзавеждане – 34 549,06 лв. 

2008 – 2009 г. - „Възможности за независим живот чрез качествени социални услуги за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община 
Смолян” BG51P001/07/5.2-01/D01/0023 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - BG 051POO1/07/5.2-01 – „Грижа в семейна 
среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален 
асистент” и „Домашен помощник” - Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, 
партньор Община Смолян. 

2008 – 2009 г. „Равен достъп до алтернативна социална  услуга  за  възрастни в риск от социална изолация в Смолянския район” 
Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на  услуги в общността за рискови групи” BG 2005/017-353.01.02-2.48 . 
Стойност на проекта 44 744,51 евро. Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, 
партньор Община Смолян. 

2008 – 2009 г. „Децата на Смолян – споделена грижа и отговорност” BG2006/018-343.01.01-1.10. Стойност на проекта - 146 212,02 евро; – 
информационна кампания по приемна грижа; обучение на кандидати за приемни родители; настаняване на деца в приемни семейства; 
Център за настаняване от семеен тип - ремонт, оборудване и обзавеждане; предоставяне на услугата 

2009 г. -  „Център за настаняване от семеен тип”  за деца от /0/ 3 до 7 години. По проект на Община Смолян, финансиран от “ Социално-
инвестиционен фонд” на стойност 220 367, 62 лв. 

2009 г. – Ремонт и оборудване на санитарни и спални помещения в Дом за деца лишени от родителски грижи, с. Широка лъка – 
37 000.00 лв. – от дарения. 

2009 г. - „Изграждане на външна рампа и осигуряване на достъп за хора с двигателни увреждания в Национална астрономическа обсерватория и  
Планетариум – Смолян”,  Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект, с финансовата подкрепа на Агенция за хората с увреждания  
на стойност  9996,70 лв. 

2009 г.  - Ремонт на пенсионерски клубове в гр. Смолян /Нов център, Стар център/ - 113 247.00 лв. местни приходи 

2009 г. – Ремонт на сградата на Съюза на слепите, кв. Устово – проект „Красива България”, - 72 000.00 лв. 

2010 г.  - в процес на изпълнение.  „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с 
психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян 
№BG161PO001/1.1-01/2007/058. Обща стойност на проекта 5 533 910,07 лв. 
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2010 г. – в процес на изпълнение „Приспособяване на вътрешната среда чрез адаптиране на санитарно-хигиенно помещение за хора с 
увреждания в обект Планетариум-Смолян”, Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект, с финансовата подкрепа на 
Агенция за хората с увреждания  на стойност 9 691.00 лв. 

 


