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I. Въведение  
Развитието и управлението на територията представлява пространствено детерминиран 

процес, който се задвижва и определя от една страна въз основа на наличните условия и 

ресурси в рамките на дадена териториална единица, а от друга - вследствие на  

желанията и очакванията на населението, изразени чрез провежданата регионална 

политика и свързаната с нея стратегическа и планова рамка, които съответно се  

конкретизират чрез разработени и приложени модели за устройство на територията. 

Логиката и спецификата на тези процеси до голяма степен изискват изграждане и 

експлоатация на адекватна система за анализ, управление и мониторинг на развиващите 

се и взаимодействащи си природни и социално-икономически системи, която следва да 

осигури както навременна и задълбочена информация за тяхното пространствено и 

функционално поведение, така и  да позволява формулирането на адекватна политика 

за планиране и управление на територията. 

Динамиката на тези пространствено обусловени процеси изисква разработване на 

гъвкави и адаптивни стратегически документи, които коректно да отразяват промените 

във факторите и условията за развитие. Тези документи трябва да задават 

необходимите параметри, коригиращи посоката на развитие и усвояването на 

пространството и неговите ресурси с цел установяване на необходимия баланс между 

естествените природни системи и човешката дейност. 

I.1. Цели, задачи, обхват, значение на оценката;  
Междинната оценка на общинския план за развитие представлява констативен акт, 

имащ за цел да оцени съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и 

устойчивостта на стратегическия документ, съобразно предварително определените 

цели, приоритети и мерки.  В този смисъл тя представлява важна част от мониторинга 

на изпълнение на документа и основа за неговата актуализация. 

Основната цел на Междинната оценка на ОПР на община Смолян е да подпомогне  

цялостното управление на общинския план чрез оценка на неговото текущо 

изпълнение, насоки за подобряване на изпълнението на плана, включително 

подобряване на координацията В този смисъл обхвата на оценката, която е и 

нормативно определена в чл. 33 на ЗРР включва:  

оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 
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1. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

2. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

3. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Конкретните задачи на настоящата междинна оценка са: 

 Да се обедини цялата налична информация относно изпълнението на плана и 

заложените индикатори; 

 Да се направи цялостен преглед на информацията, да се обработи и анализира; 

 Да се оценят настъпилите промени в икономическите и социалните условия;  

 Да се оценят промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

 Да се оценят получените първоначални резултати; 

 Да се оценят ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Да се откроят дефицити и слабости; 

 Да се оцени актуалността на изведените приоритети; 

 Да се оцени управлението на процеса по прилагане на ОПР; 

 Да се оцени отчетността и ефективността на системата за мониторинг; 

 Да се оцени прилагането на принципа на партньорство; 

 Да се направят изводи и да се дадат препоръки. 

 

 На този етап от приложението на Общинския план за развитие междинната 

оценка има важно значение за  калибриране на документа. Динамичната среда, в която 

той се реализира, налага нуждата от преосмисляне на целите и мерките съгласно 

настъпилите промени и оценка на релевантността на получените резултати спрямо 

нуждите на общината. По този начин ще се направи една своеобразна проверка, дали 

средствата и усилията се насочват в правилната посока, която ще даде най-добри 

резултати. Ще се откроят приоритетите, на които трябва да се наблегне в оставащия за 

изпълнение период. Междинната оценка е инструмент, чрез който да се даде 

направление за оптималната реализация на ОПР до 2020 година.  

I.2. Нормативни изисквания 

Съгласно чл. 9 от Закона за регионално развитие, Общинския план за развитие е част от 

системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. 

Съгласно ППЗРР, с общинския план за развитие се определят средносрочните цели и 

приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът 
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на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. 

Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период на действие, 

който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие. 

Общинският план за развитие съдържа: 

 анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

 целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

 индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

 необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 

 програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови 

ресурси и звената за изпълнение на проектите; 

 предварителната оценка на плана; 

 (нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) мерки за ограничаване 

изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени.  

Необходимостта от изготвяне на междинна оценка произтича нормативно от чл. 33, ал. 

1 на Закона за регионално развитие.  

Междинната оценка се изготвя съгласно Насоките  на Европейската комисия, описани в 

,,The resource for the evaluation of Socio-Economic Development  (EVALSED),  September  

2013”,  Работен  документ  на  ЕК  No  5 „Индикативни  насоки  върху  методите  за  

оценка:  оценка  по  време  на  програмния период”  и  Методика  за  изготвяне  на  

междинна  оценка  на  областна  стратегия  за развитие –МРРБ. 

I.3. Методология 
Общинският план за развитие не трябва да се разглежда като тясно лимитирано 

нормативно понятие, засегнато в  действащия Закон за регионално развитие, а като 

предметна област със съществено латерално и вертикално влияние, която засяга всички 

секторни и административни  структури и  резултира  в конкретно и съобразено с  

нуждите устройство на територията  и налагането на определени модели на 
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земеползване. Последното следва да се разглежда като пространствена проекция на 

регионалната политика и управлението на регионалното развитие и трябва да бъде 

тясно обвързано (нормативно и функционално) в една обща система за планиране и 

управление на територията. 

  Във връзка с така дефинираните изходни позиции, настоящата междинна оценка 

на Общинския план за развитие на община Смолян 2014-2020 изцяло ще се базира на 

принципите на системния подход и ще се ръководи от разбирането, че планът за 

развитие представлява инструмент за формулиране на общата политическа рамка на 

регионалното развитие в рамките на общината, който инструмент следва да извършва 

необходимото пространствено адресиране на проблемите на територията и възможните 

ефективни решения за тяхното преодоляване. 

Етапите на изготвяне на оценката са следните: 

 Осигуряване на надеждни емпирични данни чрез: 

 Проучване на годишни доклади за изпълнение на ОПР; 

 Проучване и анализ на статистически данни; 

 Проучване на изпълнени проекти в Информационната система за 

управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от структурните 

инструменти на ЕС в България; 

 Изследване на системата от индикатори, дефинирана в ОПР. 

 Анализ на стратегическия документ, анализ на събраната емпирична 

информация чрез количествени методи, методите на сравнителния анализ и др. 

 Изготвяне на междинна оценка  

 Представяне на резултатите от междинната оценка  

Изходните позиции  при изготвянето на настоящата междинна оценка  на ОПР на 

община Смолян са: 

• реализъм – в нея трябва да са формулирани реалистични цели, което означава, че 

те трябва да бъдат съобразени не само с наличния потенциал за развитие, но и с 

фактори като институционална среда, тенденции в развитието на територията, ниво на 

подготовка на кадрите, финансова обезпеченост и редица други, които могат да изиграят ролята 

на задържащи фактори за ефективно усвояване на потенциала на общината и нейните 

сравнителни предимства;   
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• устойчивост – в стратегията не бива да се съдържат задачи, мероприятия и 

конкретни дейности, чието решаване има изолиран, оперативен и кампаниен характер, 

с краткосрочен и бързо „затихващ” във времето ефект върху изпълнението на 

формулираните цели в стратегията; 

• приемственост – актуализацията на Общинския план за развитие не бива да 

започва „от нулата” – трябва да се осигури приемственост с действащите стратегически 

и планови документи на по-високо ниво и общинските секторни документи.;  

• партньорство – Областната стратегия за развитие трябва да бъде резултат от 

съвместните усилия на много заинтересовани страни (представители на държавните и 

общинските власти, на бизнеса, на държавните институции и на неправителствения 

сектор). 

При оценката на плана следва да се имат предвид и ограниченията, които съществуват 

като цяло в концепцията за стратегическото планиране на регионалното развитие: 

 Първо, стратегическото планиране не дава, а и не може да даде, точна и 

детайлна картина на бъдещето. Целта му е преди всичко да дефинира желаното 

състояние на социално-икономическото развитие в бъдеще и мястото на 

областта в общото социално-икономическо развитие на страната. 

 Второ, стратегическото планиране на регионалното развитие не се основава на 

строго определени процедури, а по-скоро представлява определена философия 

за начина, по който би трябвало да се развива регионалната и местната 

икономика. Все пак съществува натрупан опит и редица препоръки, правила и 

логически схеми за анализ на проблемите, за избор на стратегия и за нейната 

практическа реализация.  

 Трето, стратегическото планиране на регионалното и местното развитие изисква 

значителни усилия и разход на време и ресурси. То коренно се различава от 

разработването на оперативните планове, които задължително трябва да се 

изпълняват при всякакви условия. В развитите страни за целите на 

стратегическото планиране се създават специализирани регионални и общински 

служби за мониторинг и анализ на средата, за маркетинг, за връзки с 

обществеността (PR) и др., с което са свързани значителни финансови и човешки 

ресурси. 
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 Четвърто, при стратегическото планиране на регионалното и местното развитие 

рязко се увеличават отрицателните последици от допуснати грешки през 

аналитичния етап. Най-неблагоприятни са последиците за териториалните 

образувания, които следват безалтернативен път на развитие или реализират 

“твърда” стратегия, която не подлежи на корекции.  

 Пето, наличието на общински план от самосебе си не решава проблемите в 

регионалното развитие. При стратегическото управление процесът на 

изпълнение на стратегическия документ трябва да оказва обратно влияние върху 

планирането чрез контрола и мониторинга върху изпълнението на 

стратегическия документ за последващи корекции. Ето защо не може да се 

премине към стратегическо управление, ако липсват предпоставки или 

възможности за изпълнение на стратегията, дори ако тя е разработена 

компетентно. 

 

Една от основните задачи на междинната оценка е даде отговори на следните 

въпроси: 

Релевантност:  

 Отговаря ли ОПР на приложимите нормативни изисквания? 

 Актуални ли са идентифицираните в анализа потребности спрямо 

настъпилите промени в социално-икономически план? 

 Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ слаби страни и 

проблеми на общината? 

 Съответстват ли поставените в проектните предложения през периода 

цели, специфични цели и резултати на тези, определени в ОПР? Налични 

ли са проектни предложения, които не могат да се отнесат към 

заложената стратегическа рамка? 

Ефективност:  

 До каква степен са постигнати целите? 

 Интервенциите и инструментите постигнали ли са желаните резултати? 

 Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели? 

 Има ли ясна приоритетност по отношение на целите в стратегията? 

 Могат ли да бъдат постигнати по-добри ефекти, ако се използват различни 

инструменти?  

Ефикасност:  
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 Дали  предложените цели са постигнати с възможно най-ниски разходи?  

 Могат ли да се постигнат по-добри ефекти със същите разходи?  

Въздействие:  

 Постигнатите ефекти задоволителни ли са за директните бенефициенти? 

Устойчивост:  

 Дали резултатите и ефектите, включително институционалните промени, ще 

са трайни във времето?  

 Ще продължи ли въздействието, ако бъде прекратено публичното 

финансиране?  

 Какви са възможните следващи източници на финансиране след края на 

срока на изпълнение?
1
 

Допълнителни въпроси, релевантни за Междинната оценка 

  Ефективна ли е институционалната организация за развитие на местно 

ниво?  

 Ефективна ли е ролята на всеки от участниците в процеса на планиране, 

изпълнение и мониторинг на развитието на местно ниво? 

  Как е организиран информационният обмен във връзка с изпълнението на 

ОПР? 

  До каква степен механизмите за събиране на данни подкрепят мониторинга 

на ОПР? 

Един от основните инструменти за оценка, това са индикаторите. В Общинския план за 

развитие на община Смолян е заложена подробна и обхватна система от индикатори, 

която разграничава Общи количествени индикатори, които измерват глобалния ефект 

от ОПР и Специфични количествени индикатори, които проследяват изпълнението на 

приоритетите и специфичните цели. Предвид това разграничение, направено в ОПР, 

оценителят  е базирал оценката на степента на постигане на целите на специфичните 

индикатори, а общите е използвал при измерване ефективността от изпълнението на 

плана. Оценката на индикаторите става на база попълнената матрица, заложена в ОПР, 

като към нея е добавена колона „Оценка‘, където е вписан текущия статус на 

индикатора: Непроменен/Влошен/Подобрен/Изпълнен. Оценката е придружена с 

цветово индикиране на статуса - Непроменен/Влошен/Подобрен/Изпълнен 

                                                      
1
 ,,The resource for the evaluation of Socio-Economic Development  (EVALSED),  September  2013”,  Работен  

документ  на  ЕК  No  5 „Индикативни  насоки  върху  методите  за  оценка:  оценка  по  време  на  

програмния период”   
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I.4. Резултати от Предварителната оценка 
 

В структурно отношение, документът отговаря изцяло на изискванията за 

съдържанието на ОПР като същевременно аналитичната част е основа  за формулиране 

на стратегическата част от документа. Спазен е броят и поредността на точките, които 

плана обхваща, както и тяхното съдържание съгласно методическите указания за 

разработване на ОПР от 2011 г. 

Направен е един задълбочен, обстоен и качествен анализ, който представлява добра 

основа за разгръщане на фокусирана стратегическа рамка.  

Очертани са 5 Стратегически цели, както и 5 приоритета, всеки от който включва 

определен брой специфични цели, които да бъдат реализирани посредством пакет от 

мерки, съдържащи конкретни дейности и проекти. Според оценителя е постигната 

интегрираност и взаимодействие между отделните Стратегически цели , като те се 

отличават с балансираност и равнопоставеност.  

Оценителят счита, че разпределението на средствата отговаря на визията и 

стратегическата рамка на Общината, предвиждайки достатъчно финансови ресурси за 

най-капиталоемките приоритети  в стратегията, чийто проекти притежават най-голяма 

добавена стойност и са основа за реализацията на останалите три приоритета.  

Макар финансовото разпределение да е индикативно и да има възможност да бъде 

променяно и актуализирано, оценителят счита, че е предложена една амбициозна и  

доколкото е възможно – реалистична финансова рамка от гледна точка на планираните 

финансови ресурси извън общинското финансиране.  

Общите индикатори са съобразени с предложените примерни в Методическите 

указания за разработване на ОПР 2014-2020. Според оценителя, заложените 

индикатори са достатъчно конкретни, ясни, измерими и достатъчно на брой.  

Оценителят счита, че са  реализирани необходимите действия за прилагане принципите 

на партньорство, публичност и прозрачност, които осигуряват участие на всички 

заинтересовани страни при изпълнението на ОПР за следващия програмен период. 

Същият е съобразен и  оценява до голяма степен нуждите и желанията на местната 

общност.  

 

Препоръки:  
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1. Прави впечатление, че в стратегическата част и сред приоритетите на плана не 

се открояват достатъчно мерките, отразяващи пространствения потенциал за 

развитие на територията в частта на общината, която не в обхваната в 

строителните граници на града, както и възможностите за междурегионално, 

териториално и международно сътрудничество. Така например, е слабо 

засегната възможността за изграждане на партньорство между община Смолян 

и съседните общини и насърчаване на междуобщинското сътрудничество при 

реализацията на инфраструктурните проекти. Би могла да се отчете 

възможността за изграждане на сътрудничество с местни и регионални власти 

на страни-членки на ЕС.  

2. Оценителят препоръчва в матрицата с индикатори да се  добави място за 

вписване на стойностите на индикаторите по години за периода 2014-2020 г., 

като това ще позволи тя да се превърне в полезен инструмент за натрупване на 

база данни, която да послужи за оценка на документа в бъдеще.   

3. ОПР да се съгласува с Оперативните програми за новия програмен период 

2014-2020 след  тяхното окончателно одобрение и при необходимост да се 

актуализира. 

4. Да се създаде специална експертна мониторингова група за наблюдение на 

ОПР с участието на всички заинтересовани страни, която да спомогне  за 

текущото проследяване на изпълнението.  

5. По преценка на община Смолян да се изведат няколко ключови индикатора, по 

които да се следи ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР, включително и 

от мониторинговата група. 

След направен обстоен преглед на документа се установи, че отразяването на 

препоръките от Предварителната оценка е извършено по следния начин: 

Препоръка 

номер: 

Изпълнение  

1. Не са предвидени мерки, насочени конкретно към населението 

извън град Смолян, но те попадат в обхвата на почти всички 

предвидени мерки. Освен това, Цел 2 Развитие на селско стопанство, 

биоземеделие и ефективно, и устойчиво използване на горските 

ресурси на Приоритет 2 може да се каже, че е насочен предимно към 

населените места извън град Смолян, чийто основен потенциал е 
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земеделието.  

Що се отнася до възможностите за междурегионално, териториално и 

международно сътрудничество, Приоритет 3 е насочен изцяло към 

Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и 

транснационално сътрудничество.   

 

2. Тази препоръка не е отразена в ОПР на община Смолян 2014-2020, 

като там са оставени само полетата за базова и за целева стойност. В 

годишните доклади, където е проследявано движението по 

индикаторите, са добавени полета за проследените години.  

3. ОПР на община Смолян 2014-2020 е приет с Решение №770 от 

18.09.2014г. на Общински съвет – Смолян. Към тази дата няма 

одобрени оперативни програми. Проверка за съгласуваността на 

документа следва да се извърши в текущата Междинна оценка (т.I.6) 

4. С цел прилагане на принципа на партньорство, публичност и 

прозрачност, със Заповед № 0314 от 30.03.2016 г. е определен 

състава на екипа, извършващ наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Смолян за периода 2014-

2020 година, както и Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие на гр. Смолян като част от ОПР 2014-2020. Съставът не 

екипа включва Заместник Кмет на Община Смолян, двама общински 

експерти, петима общински съветници, трима представители на 

НПО, трима представители на бизнес или браншови организации, 

един представител на Агенцията по заетостта и един представител 

на Агенцията за социално подпомагане. 

Ежегодно се изготвят Годишни доклади, които подробно 

проследяват напредъка по изпълнението на ОПР и заложените 

индикатори. 

5. Ежегодно в годишните доклади се проследяват 4 индикатора, които 

са изцяло демографски и следят Естественото движение на 

населението; коефициент на раждаемост, на смъртност и брой на 

населението. В доклада от 2016 година е разгледана е статистика за 

безработицата, а  в доклада от 2017 – механичното движение на 

населението и възрастовата структура.  
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В заключение, препоръките, дадени в Предварителната оценка на ОПР на община 

Смолян 2014-2020 са частично отразени и като най-сериозен недостатък се счита 

непълното проследяване на индикаторите, като са селектирано единствено 4 от 

посочените общи количествени индикатори – от втори до шести. Те обхващат изцяло 

демографски характеристики и данните за тях са по-широкодостъпни. Навременното 

набавяне на данни по другите индикатори, обаче, ще спести време и усилия и при 

изготвянето на Последващата оценка.  Още повече, заложено е тези индикатори да се 

измерват ежегодно. Общите индикатори, по мнение на оценителя, са достатъчно 

обхватни и дават сравнително пълна картина за тенденциите в общината, така че се 

препоръчва в следващите доклади, да се направи опит да се проследят всички общи 

количествени индикатори.  

I.5. Оперативни програми 2014-2020 
 

Одобряването от ЕК и съответно влизането в сила на оперативните програми за 

програмен период 2014-2020 става след приемането на Общинския план за развитие на 

община Смолян, което означава, че по време на подготовката на документа са били 

налични само предварителните варианти на оперативните  програми и съгласуването 

между документите не е било възможно на този етап.  

Предварителната оценка на ОПР на община Смолян 2014-2020 дава препоръка ОПР да 

се съгласува с Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 след  

тяхното окончателно одобрение и при необходимост да се актуализира. 

В тази връзка в настоящата Междинна оценка предлагаме преглед на съгласуваността 

на ОПР на община Смолян с одобрените оперативни програми и техните изменения 

към 2018 година. 
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Одобрението на оперативните програми става в следната времева последователност:

 

 

ОПРЧР 
24.09.2014 

ОПНОИР 
19.02.2015 

ОПДУ 
19.02.2015 

ОПИК 
03.2015 

ОПОС 
15.06.2015 

ОПРР 
15.05.2015 

ПРСР 
26.05.2015 

г.  

ОПРЧР, изм. 
03.2016 

ОПРЧР, изм. 
03.2016 

ПРСР, изм. 
25.01.2017  

ОПОС, изм. 
29.06.2017 

ОПРЧР Стратегически цели и Приоритет на ОПР 

Смолян 2014-2020 

Приоритетна ос № 1 „Подобряване 

достъпа до заетост и качеството на 

работните места” 

Цел 2: По-добра заетост и по-добри 

условия на пазара на труда 

Приоритетна ос № 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното 

включване” 

Цел 3: Намаляване на бедността, 

насърчаване на социалното включване и 

повишаване на социалната съпричастност 

към хората в неравностойно положение 

Приоритетна ос № 3 „Модернизация на 

институциите в сферата на социалното 

включване, здравеопазването, равните 

възможности и недискриминацията и 

условията на труд” 

Цел 3,  Мярка 3.2. Развитие на капацитета 

за управление и предоставяне на 

качествени и ефективни социални услуги 

Приоритетна ос № 4 „Транснационално 

сътрудничество” 

Приоритет 3: Развитие на 

междуселищното, регионалното, 

трансграничното и транснационално 

сътрудничество 

ОПРЧР Стратегически цели и Приоритет на ОПР 

Смолян 2014-2020 

Приоритетна ос № 1 Научни изследвания 

и технологично развитие 

Дейност  Насърчаване на технологичното 

развитие и иновациите чрез създаване на 

условия и среда за развитие на 

университетската мрежа, научно-

изследователски дейности и формиране на 

местно общество на знанието с потенциал 



13 

 

 

 

за осъществяване на технологични 

изследвания и решения към Мярка 1.1, 

Цел 1, Приоритет 1 

 

Приоритетна ос № 2 Образование и учене 

през целия живот 

Приоритет 4:  

Цел 1, Мярка 1.2. Подобряване 

образователното равнище на човешкия 

ресурс – Повишаване качеството на 

предлаганите образователни услуги  

Приоритетна ос № 3 Образователна среда 

за активно социално приобщаване 

Цел 2, Мярка 2.1. Интеграция на 

уязвимите групи чрез обучение и заетост  

 

ОПДУ Стратегически цели и Приоритет на 

ОПР Смолян 2014-2020 

Приоритет № 1 Повишаване на  

институционалния  капацитет, 

ефективността и  ефикасността на  

публичната  администрация и съдебната 

система 

Приоритет 5, Цел 1, Мярка 1.1. 

Повишаване административния капацитет 

на администрацията  

 

Приоритет № 2 Предоставяне на  

качествени услуги на гражданите и 

бизнеса и развитие на електронното 

управление и правосъдие 

Приоритет 5,Цел 1, Мярка 1.1.  

Дейност: Развитие на електронното 

управление в община Смолян;  

 

Приоритет № 3 Ефективно и ефикасно  

усвояване на средствата от ЕС 

 

Приоритет 1, Цел 1, Мярка 1.1. Дейност: 

Повишаване капацитета на МСП за 

разработване и управление на проекти 

самостоятелно или в партньорство, 

финансирани чрез финансовите 

инструменти JEREMIE, Националния 

иновационен фонд и програмите на ЕС;  

Цел 2, Мярка 2.1. Интеграция на 

уязвимите групи чрез обучение и заетост  

 

ОПИК Стратегически цели и Приоритет на ОПР 

Смолян 2014-2020 

Приоритетна ос 1 „Технологично 

развитие и иновации“ 

Дейности  Подкрепа на иновационните и 

инвестиционни дейности за повишаване 
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на конкурентоспособността на 

икономиката и Дейност  Насърчаване на 

технологичното развитие и иновациите 

чрез създаване на условия и среда за 

развитие на университетската мрежа, 

научно-изследователски дейности и 

формиране на местно общество на 

знанието с потенциал за осъществяване на 

технологични изследвания и решения;  

към Мярка 1.1, Цел 1, Приоритет  

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ 

Приоритет 1, Цел1, Мярка 1.1: Подкрепа 

за развитието на частния сектор и малките 

и средни предприятия в общината. 

Запазване и подобряване 

конкурентоспособността на 

съществуващите предприятия.  

 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна 

ефективност на предприятията“  

Приоритет 2, Цел 7, Мярка 7.1. Въвеждане 

на енергоефективни системи  

 

Приоритетна ос 4 „Премахване на 

пречките в областта на сигурността на 

доставките на газ“ 

Дейност:Газифициране на гр.Смолян, 

Мярка 4.1, Цел 4, Приоритет 2   
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ОПОС Стратегически цели и Приоритет на ОПР 

Смолян 2014-2020 

Приоритетна ос 1: Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни 

и отпадъчни води и подобряване на 

качеството на атмосферния въздух. 

Приоритет 2, Мярка 6.2. Изграждане и 

обновяване на канализацията и 

пречиствателните съоръжения за отпадни 

води  

Приоритетна ос 2: Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци 

Приоритет 2, Мярка 6.3. Ефективно 

управление на отпадъците  

 

Приоритетна ос 3: Опазване и 

възстановяване на биологичното 

разнообразие. 

Приоритет 2, Мярка 6.5. Защитени 

територии и опазване на биологичното 

разнообразие  

 

ОПРР Стратегически цели и Приоритет на ОПР 

Смолян 2014-2020 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ 

Насочен към проектите, включени в 

ИПГВР и интегрирани в стратегическата 

рамка на ОПР 

 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в 

периферни райони“ 

Общината не е сред идентифицираните 

бенефициенти 

 

Приоритетна ос 3 „Регионална 

образователна инфраструктура“ 

Приоритет 4, Цел 1, Мярка 1.1. 

Подобряване на обучителната среда – 

постигане на ефективно управление на 

наличните ресурси в образованието  

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна 

инфраструктура“ 

Приоритет 4, Цел 4, Мярка 4.1. 

Подобряване на обучителната среда – 

постигане на ефективно управление на 

наличните ресурси в образованието 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“ 

Приоритет 4 Цел 3, Мярка 3.1. 

Разширяване на възможностите за 

подобряване качеството на живот на хора 

от уязвими социални групи и разширяване 

обема, многообразието и 

целенасочеността на социалните услуги  
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От направения преглед става ясно, че ОПР на община Смолян 2014-2020 година като 

цяло е съгласувана с посочените в оперативни програми приоритети и не е необходима 

промяна на обхвата на стратегическата рамка в тази насока.  

II. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението  
 

 

Демография 

Динамика на населението  

Демографските тенденции и посочените изводи в общинския план на община 

Смолян в разглежданата сфера са адекватни и към настоящия момент на изготвяне на 

междинната му оценка.  

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ Приоритет1, Цел 3: Развитие на туризма - 

Утвърждаване на община Смолян като 

конкурентна туристическа дестинация за 

устойчив целогодишен туризъм 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна 

инфраструктура“ 

Бенефициент е АПИ 

ПРСР Стратегически цели и Приоритет на ОПР 

Смолян 2014-2020 

Основна цел 1: Повишаване 

конкурентоспособността и балансирано 

развитие на селското и горското 

стопанство и преработвателната 

промишленост 

Приоритет1, Цел 2: Развитие на селско 

стопанство, биоземеделие и ефективно, и 

устойчиво използване на горските 

ресурси; 

Основна цел 2: Осигуряване на 

устойчивото управление на природните 

ресурси и на дейности, свързани с 

климата; 

 

Приоритет 2,  Цел 6: Подобряване на 

екологичната инфраструктура в общината 

Основна цел 3:  Постигане на балансирано 

териториално развитие на икономиките и 

общностите в селските райони, 

включително създаването и  

поддържането на заетост. 

Приоритет 1: Стимулиране растежа на 

общинската икономика чрез подкрепа на 

съществуващите предприятия, 

насърчаване на предприемаческата 

активност в общината и създаване на 

качествен туристически продукт 
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Таблица 1Брой население в периода 2012 – 2017 за Р България, област Смолян и 

община Смолян 

  Абсолютен брой  на населението 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо за 

страната 

7284552 7245677 7202198 7153784 7101859 7050034 

Област 

Смолян 

118751 116218 113984 111601 109425 107282 

Смолян 40496 39753 39079 38272 37607 37057 

Източник: НСИ 

Негативната демографска тенденция продължава и след 2012 (разглежданият 

период в ОПР Смолян е 2004 – 2012 г.). Абсолютният брой на намаляване на 

населението за периода 2012 – 2017 г е 3439, средногодишният темп на намаление е (-

687,8).  

Таблица 2 Брой и динамика на населението в община Смолян 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Община Смолян 40496 39753 39079 38272 37607 37057 

Темп на нарастване – 

абсолютен брой 

--- -743 -674 -807 -665 -550 

Ръст на населението спрямо 

предходната година (%) 

--- -1,83 -1,70 -2,07 -0,02 -1,46 

Източник: НСИ 

Фигура 1 Брой население в община Смолян 

 

Източник: НСИ 

Структурни характеристики  

Съотношението между половете продължава да бъде с превес на жените, като 

също така се продължа тенденцията на увеличаване на дела на жените. 
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Фигура 2 Полова структура на населението в област Смолян и община Смолян 

 

Източник: НСИ 

Таблица 3  Възрастов състав на населението по Зунберг за 2016 и 2017 г., % 

 

2016 

 

0-14 (%) 15-49 (%) 50+ (%) 

Общо за страната 14,0951686 44,7226001 41,1822313 

област Смолян 11,52204706 40,36006397 48,11788897 

община Смолян 12,01903901 41,14659505 46,83436594 

 

 

2017 

 

0-14 (%) 15-49 (%) 50+ (%) 

Общо за страната 14,24639938 44,40160147 41,35199915 

област Смолян 11,51078466 39,48658675 49,00262859 

община Смолян 12,08678522 40,44040262 47,47281215 

Източник: НСИ 

 По отношение на възрастовата структура се увеличава делът на 

населението във възрастовата група 50+. Делът на населението на възраст в интервала 

15-49 намалява, слаб ръст се забелязва в дела на неселението на възраст 0-14. 

 Делът на лицата в надтрудоспособна възраст се увеличава значително през 

последните години като за 2017 г. достига 27.6 % от общото население, съответно за 

сметка на спада в относителния дял на населението в трудоспособна възраст. Слаб ръст 

бележи делът на лицата под трудоспособна възраст. Тези тенденции следват общите 

тенденции в страната и в областта и са следствие на влошената възрастова структура. 

Фигура 3 Население в под-, в- и надтрудоспособна възраст 
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Източник НСИ 

Полово – възрастовата пирамида продължава да бъде от регресивен тип. Принос 

за това има, както повишаването на отрицателния естествен прираст, така и 

миграционните процеси. Броят на живородените продължава да намалява, а 

смъртността да се увеличава.  Спрямо 2012 г. механичният прираст също намалява, 

като това влияе и на естественото възпроизводство на населението, тъй като емигрират 

предимно млади хора в детеродна и трудоспособна възраст. Тези процеси играят 

основна роля за тенденциите в настоящата демографска ситуация и пряко влияят върху 

тенденциите в развитието на останалите сфери, разгледани в социално – 

икономическия анализ. 

Социален анализ  

Пазар на труда 

Безработицата в общината продължава да намалява, като от 2851 регистрирани 

безработни към 2012 г. достига до 1138 към 2018 г. по данни на Дирекция „Бюро по 

труда“ гр. Смолян. Към 31.08.2018 г. равнището на безработицата в община Смолян е 

5,36%.  Изпълнените проекти в тази сфера, програмите за заетост и мерките са 

допринесли за това. Изпълнени са проекти за провеждане на активни и превантивни 

мерки на пазара на труда: Помощ при търсене на работа; Професионално обучение; 

Ориентиране и консултиране; Насърчаване обучението “през целия живот”; Програми 

за стимулиране на работодателите за наемане на хора от уязвимите групи. В процес на 

изпълнение е проект „Стимулиране работодателите за разработване на краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни планове за развитие на човешките ресурси“. 
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По отношение на социално-образователната характеристика продължава да е 

най-голям делът на регистрираните безработни със средно образование, следван от 

начално и по-ниско, висше и най-малко са с основно образование.  

Най-голям дял безработни продължава да бъде за хората без квалификация, 

следван от хората с работническа професия и най-малък дял от безработните се заема 

от специалистите. 

Положителна тенденция се отчита и в броя на заетите. Съотношението на 

заетите по сектори също не се е изменило. Делът на заетите в преработващата 

промишленост продължава да е най-голям, следван от заетите в сектора търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети.  

Средната брутна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в периода 2014 – 2016 г. расте, като тази тенденция важи за всички 

сектори. Заплатата в частния сектор е по-висока от обществения.  Най-висока е в 

сектора Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива. 

Като цяло изпълнените проекти по програмите за заетост през изминалия период 

от изпълнението на плана са оказали положително въздействие в развитието на пазара 

на труда в община Смолян. 

Образователна инфраструктура 

Броят на общообразователните училища към учебната 2017/2018 г. е 18, 

функционират 2 училища по изкуства, 2 средни и 9 основни училища, 2 профилирани и 

3 професионални гимназии. (Общинските училища са общо 13 бр.; професионални 

гимназии към МОН – 3 бр. и професионални гимназии към Министерство на културата 

- 2 бр.) Този брой не се е променил спрямо учебната 2011/2012 г. Детските градини 

намаляват от 14 през 2011/2012 г. на 12 през 2017/2018 г. Това е продиктувано 

намаляване броя на децата и съответно проведената оптимизацията на учебния процес 

и закриването на учебни заведения. Една детска градина в гр. Смолян и в с. Арда са 

закрити. Предстои част от училищата и детските градини да бъдат включени в Списъка 

със защитените детски градини и защитени училища.  

Запазва се тенденцията на намаляване броя на децата в детските градини. Броят 

на учащите в училищата варира в малки граници.  
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И през изминалия период продължават дейностите насочени към 

образователната интеграция на ромските деца. Изпълнен е проект  за разработване и 

изпълнение на програми за превенция на ранното отпадане от училище и за 

пълноценното интегриране на децата от етнически малцинства. Подобрена е енергийна 

ефективност на част от учебните заведения. Изпълнени са проекти за осмисляне на 

свободното време на учениците. 

Здравеопазване 

В сферата на здравеопазването не се наблюдават значителни промени. Броят на 

лечебните заведения за болнична помощ не се е променил през изминалия период 

(Многопрофилна болница за активно лечение и Център за психично здраве). Намалява 

броят на леглата в многопрофилната болница, тези в центъра за психично здраве 

остават постоянни. Лечебните заведения за извънболнична помощ се увеличават от 20 

на 22 и леглата в тях нарастват от 4 на 6. Техническото оборудване на МБАЛ и ЦСМП 

е модернизирано. Изводите относно здравните услуги посочени в общинския план 

продължават да бъдат валидни и към момента на изготвяне на междинната оценка. 

Социални услуги 

Значителен напредък се наблюдава в сферата на социалните услуги. Разкрити са 

нови социални услуги в общността, което е в съответствие с политиката на 

Европейския съюз за деинституционализация.  

През 2015 г. по проект е разкрит Общностен център, предоставящ услуги за 

семейства с деца от 0 до 7 г. През същата година продължава да се предоставя услугата 

Домашен социален патронаж от мобилен екип за ежедневно доставяне на храна по 

домовете. Разкрит е и нов „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с 

увреждания“, с финансовата помощ на ОП „Регионално развитие“ и ОП „Човешки 

ресурси“ като през 2018г., след съгласуване с всички институции, целевата група на 

този център е променена към деца/младежи без увреждания. Реализирани са конкретни 

мерки, насочени към повишаване ефективността на предоставяната приемна грижа 

(Проект „И аз имам семейство“, „Приемна грижа“, „Приеми ме-2015“, „Приеми ме-

2015 – етап II“, 70 приемни семейства).  През 2015 г. има 27 професионални приемни 

семейства, а към 30.04.2018 година в област Смолян утвърдените професионални 

приемни семейства са 64, като към същия период в 52 от семействата са настанени 

общо 56 деца.  
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От 2005 г. до момента услугите в домашна среда: Личен асистент, Социален 

асистент, Домашен помощник, доказаха своята социална значимост и необходимост, 

както за рисковите групи в града, така и в малките населени места на територията на 

общината. Тези услуги основно се предоставят по Националните програми: „Асистенти 

на хора с увреждания“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, проекти 

финансирани със средства на ЕС, които се изпълняват от Община Смолян и 

национално финансиране. 

          От 01.06.2016 г. социалните услуги Личен асистент, Социален асистент и 

Домашен помощник се предоставят по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 Процедура: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ Проект 

„Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян“  

изпълняван от Община Смолян, Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001. 

От 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. е сключено споразумение между Община 

Смолян и Агенция за социално подпомагане за удължаване дейностите по проекта. 

Целевата група по проекта бяха: 

1.Хора с увреждания и техните семейства.  

2.Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови 

алтернативи“, на които след приключване на проекта през месец март 2016 г. е  

изготвена нова оценка на потребностите 

През периода на реализиране на проекта бяха обхванати общо 196 лица от 

целевата група, от които 55  отпаднаха преди изтичане срока на договора на проекта, 

като потребителите бяха обслужвани средно от 120 лични/социални асистента и 

домашни помощник. 

От 01.01.2018 г.  със срок до 31.12.2018 г. е сключено споразумение със Агенция 

за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата 

дейност: „Помощ в дома“. Предоставя се помощ на потребители чрез социалните 

услуги в домашна среда: Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник.  

Към момента на изготвяне на оценката Община Смолян е подписала 175 договора с 

потребители ползващи  социални услуги, които се обслужват от 146 асистента. 
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През 2015 г. са организирани 3 обучения, насочени към развитие на капацитета 

за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги. През 2016 г. 

продължават обученията, супервизиите и обмяната на опит на работещите в сферата на 

социалните услуги. 

Спрямо 2013 г. е закрит един клуб на пенсионера и към момента са 16.  

За изминалия период се е подобрил достъпът до част от административните и 

обществени сгради на хората с увреждания. От месец октомври 2016 г. се изпълнява 

проект „Осигуряване на топъл обяд“, който е продължен и през 2017 г. и през 2018г, 

като към края на 2018г. средно 165 души използват услугата.  

Култура и спорт 

В сферата на културата и спорта промените са насочени към разнообразяване на 

културния календар и обществените културни и спортни събития. Общо за периода 

2015-2018 година 40 проекта на организации, работещи в сферата на младежките 

дейности, са получили финансиране от община Смолян чрез фонда за финансиране на 

младежки инициативи и съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от 

бюджета на община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на 

организации с дейност в сферата на младежките дейности. През 2017 г. са разкрити 47 

движими културни ценности при археологическо проучване на част от западната стена 

на обект „Момчилова крепост”, с. Градът. Проблемите пред спорта продължават да са 

свързани с намирането на финансови средства за поддържане и ремонт на повечето от 

съществуващите спортни бази и за закупуване на спортни съоръжения и екипировки, за 

финансиране на спортни изяви. Въпреки това Общината поддържа богат спортен 

календар и подкрепя развитието на спортните клубове на територията си. Развитието на 

културата и спорта допринася и допълва възможностите за развитие на туризъм в 

общината.  

Икономика  

През изминалия период на изпълнение на плана се забелязват редица положителни 

тенденции в сферата на икономиката.  

В периода 2014 – 2016 г. броят на отчетените нефинансови предприятия се 

увеличава, но спрямо 2012 г. бележи спад. Продължава да бъде най-голям делът 

предприятията в сектора търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, следвани от 

преработващата промишленост и хотелиерство и ресторантьорство. Единствено през 
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2015 г. предприятията от сектора хотелиерство и ресторантьорство са повече от тези в 

преработващата промишленост.  

Фигура 4 Брой отчетени нефинансови предприятия в община Смолян 

 

Източник: НСИ 

Положителна тенденция се отчита в произведената продукция  от отчетените 

нефинансови предприятия, която от 2012 г. бележи постоянен ръст. 

Фигура 5 Произведена продукция от нефинансовите предприятия в община Смолян за 

периода 2012-206 г, хил. лв 

 

Източник: НСИ 

Приходите от дейността и нетните приходи от продажби бележат ръст в периода 

2012 – 2016 г. Разходите за възнаграждения, дълготрайните материални активи и 

разходите за придобиване на ДМА също се увеличават.  
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Преките чуждестранни инвестиции от нефинансовия сектор за периода 2012 – 

2016 бележат значителен ръст, особено след 2014 г. Основен източник е фирма Костал 

България ООД, където се произвеждат високотехнологични продукти, които се изнасят 

за целия свят за най-реномирани компании като Мерцедес, Ауди, Форд, Дженерал 

моторс. 

Средната брутна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение съответно се увеличава, като значителен ръст се забелязва през 2016 г. 

спрямо предходната 2015 г. В обществения сектор стойността е по-висока от тази в 

частния, като тази тенденция не се променя през периода. В секторно отношение водещ 

е секторът Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива. След него със сравнително близки стойности се нареждат 

Държавно управление, Финанси и застрахователни дейности, Хуманно здравеопазване 

и социална работа, Операции с недвижими имоти. 

Териториите предназначени за нуждите на селското стопанство намаляват от 

230 000 дка през 2012 г. на 223 735 дка през 2018 г., което е 27% от площта на 

територията на общината. По отношение на засетите площи и средни добиви по 

култури: намаляват засетите площи с картофи и се увеличават засетите площи с 

ябълки, сливи, ягоди и малини. Площите със градински и фуражен грах и с фасул не се 

променят. По отношение на средните добиви на година положителна тенденция се 

забелязва при ябълките, сливите, градинския и фуражен грах, намаляват добивите на 

картофи, фасул, ягоди и малини.  

През изминалия период е проведено изложение и кръгла маса „Подкрепяме 

българското“ с дискусии по актуални проблеми на земеделието в областта, 

организирани са няколко срещи между местните власти  бизнеса, браншови 

организации и културни и образователните институции, с цел обсъждане на нови 

проекти и възможности за развитие и установяване на ползотворно сътрудничество и 

осъществяване на партньорство. Обучени са 14 млади предприемачи в земеделието.  

Значителен напредък в сферата на икономиката се забелязва в сектора туризъм. 

Увеличава се броят на реализираните нощувки.  

Ежегодно общината е рекламирана в няколко електронни медии и в периода 

2014 – 2018 т.е участвала в 19 национални и 4 международни туристически изложения 

и борси. В община Смолян са организирани над 200 културни събития. 
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През 2016 г. по проект е осъществено сливане на два ски центъра Пампорово и 

Мечи чал. 

През 2015 г. Община Смолян предоставя терен на който местно сдружение 

развива еко-парк, който предоставя възможности за обучение на деца и подрастващи на 

открито, спортни инициативи и семейни излети. Изградена е нова еко-пътека и 2 къта 

за отдих - туристически заслони по туристически пътеки. 

Ежегодно в периода Май - Октомври по Регионална програма за заетост към 

Бюро по труда се наемат екскурзоводи, които обслужват туристическите центрове на 

територията на общината, като броят варира според възможностите на програмата през 

годината. Полагат се усилия за развитие на атракцията Момчилова крепост, чрез 

надграждане на проекта и реклама. През 2018 г. атракцията е посетена от около 5 500 

души. 

Всички природни и културни туристически обекти на територията на Община 

Смолян са включени и промотирани в разработени по проект „Развитие на 

туристически регион „Средни Родопи“ и маркетинг на неговите дестинации“ 

туристически пакети и рекламни материали, като ежегодно чрез програмата за туризъм 

на Община Смолян рекламните материали се преиздават и дообогатяват.  

Ежегодно общината е домакин на редица фестивали и обмени, като през 2017 г. 

е изработен е нов рекламен филм, представителен план-указател на Община Смолян 

(карта) както и туристически табели за Смилян, Могилица, Ухловица и Арда - общо 18 

бр. През 2018 година са изработени и нови туристически табели указващи основните 

туристически обекти в общината.  

През изминалите три години са извършени редицата дейности за стимулиране 

развитието на сектора икономика и особено в сферата на туризма, като се очаква в 

дългосрочен план да се отчитат положителни резултати от предприетите мерки. 

Инфраструктура: 

Транспортна мрежа 

Транспортната достъпност продължава да бъде основен проблем за община 

Смолян. През изминалия период са реализирани дейности за подобряване състоянието 

на основни пътни артерии на републиканската пътна мрежа, свързващи общинския 
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център с населените места и съседните градове и общинската и уличната мрежа и 

благоустрояване на пространствата. 

1. Извършен е основен ремонт на път Смолян – Асеновград 

2. II-86 Пловдив-Смолян-Рудозем-Границата – продължават строително-

монтажните работи по обекта; 

3. III-8641 Пампорово-Смолян - рехабилитация; 

4. III-866 Смолян-Стойките-Широка лъка – рехабилитация; 

5. III-8681 Рудозем – Смилян – рехабилитация и ново изграждане на пътя; 

6. Завършен е обект „Главна пътна комуникация" - гр. Смолян – стартирал през 

1970 г. Общата дължина е 3,4 км и осигурява връзката на път II-86 

Асеновград – Смолян и път III – 866 Смолян – Рудозем, като се избягва 

преминаването през кв. „Устово“ на гр. Смолян. Ремонтиран е и тунелът 

който значително съкращава разстоянието.  

Подобрено е състоянието на общинската пътна мрежа, уличната мрежа и 

междублоковите пространства, както в общинския център, така и в някои от селата. 

Ремонтирана и реконструирана е улична мрежа в кв. Смолян в рамките на 

изпълнение на дейностите по проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян 

– централна градска част”. Изградена е зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян – 

подход към МБАЛ – Смолян, рехабилитирани са улици „Хан Аспарух“,„Спартак“, 

пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”, ул. „П. Р. Славейков” и група 

улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ с прилежащата 

детска площадка. 

Положена асфалтова настилка по улици Чавдар Войвода, Дельо Войвода, П. 

Яворов, д-р. Заменхов и Превала, ул. Деспот Слав – пътя за с. Дунево. 

През периода са реконструирани и улици както със собствени финансови 

средства, така и финансирани със средства от ЕС по оперативни програми: 

- ул. „Родопи“ (300 м), кв. „Езерово“ (1.6 км), ул. Кукувица (село Широка лъка, 

330 м), път село Солища – 650 м, път село Левочево – 1450 м., път село 

Хасовица – Писаница – 1205 м, път село Стража – 1100 м, път село Влахово – 

520 м; части от улици „Беклийца“, „Евридика“, „Зорница“, „Спортна“, „Белия 

камък“, „Наталия“, „Маестро Атанасов“ гр. Смолян;  

- Стартирали са Рехабилитация и ремонт на 4 надлеза в централната градска част ;  
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- Изграждане на пешеходна връзка стълбище от ул. Снежанка до ул. Добруджа, 

гр. Смолян. 

Реконструирана е улична мрежа, създадени зелени площи и паркова среда в 

селата Момчиловци, Смилян, Могилица, Виево, Левочево, Славейново, Влахово, 

Търън, Петково и Кутела. В селата Катраница, Требище и Кутела са обособени места за 

отдих, включващи реконструкцията или създаването на нови детски площадки и 

почистването, озеленяването и затревяването на пространствата около тях. 

В отчетния период са почистени участъци от речното корито на р. Черна, както и 

деретата вливащи се в нея. Реализирано е част от разширението на гробищен парк в кв. 

Смолян. Изградени са паркинг зони – обособени са 85 бр. нови места за паркиране. 

Поставени са 17 нови спирки. 

По отношение на доизграждането и реконструирането на републиканската пътна 

мрежа също са извършени дейности по рехабилитация: 

ВиК, Електроснабдяване, Далекосъобщения 

Подменени са силно амортизирани съществуващи водопроводи и сградни 

водопроводни отклонения, които са корозирали и не осигуряват необходимите водни 

количества. Извършена е реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Наталия „ 

и ул. „Полковник Серафимов „ и водопровод по ул. „Полковник Серафимов“ в гр. 

Смолян. Разширен е обхвата на проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. 

Смолян“ съгласно изискванията на ЕК и МОСВ с цел постигане на над 95 % обхващане 

на гр. Смолян с изградена ВиК системи. Процедират се изготвените план – схеми 

съгласно предвидените трасета по проекта.  

Изградена е сепарираща и компостираща инсталация на ТБО и е организирано 

разделно събиране на формирания отпадък. Изградено е съоръжения за пречистване на 

инфилтратните води от депото за битови отпадъци – гр. Смолян. 

По отношение развитието енерго-ефективните системи по националната 

програма за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ са сключени 

договори за изпълнение на енергоспестяващи средства. През периода са санирани 31 

блока и са направени обследвания на 25 жилищни и 5 общински сгради. 



29 

 

На територията на общината функционират и два обекта за производство на 

енергия от възобновяеми източници – слънчева енергия с мощност 0.06 MW.  

Наблюдава се растеж в регулярното използване на мобилна широколентова 

спрямо фиксирана широколентова връзка, вкл. безжична (DSL, ADSL, VDSL, LAN 

кабел, оптичен кабел, сателит, обществен Wi Fi). Домакинствата с достъп до интернет 

са около 80 %. Обособени са нови обществени места, като безплатна зона за достъп до 

интернет.  

Околна среда 

По отношение състоянието на околната среда се наблюдават положителни 

тенденции по отношение на качеството на атмосферния въздух и управлението на 

отпадъците.  

 

 

Атмосферен въздух 

Средногодишните концентрации на ФПЧ през 2017 г. са 39,40 mg/m
3
, като са 

намалели значително спрямо 2014 г. (45,42). Броят на дните с превишения на 

среднодневната норма от 50 mg/m
3
 намалява от 119 през 2014 г. до 84 през 2017 г. 

Тенденциите в сезонността на превишенията и източниците на ФПЧ се запазват. 

Най-голям брой превишавания продължава да бъде през зимните месеци (около 90%). 

Тези годишни стойности утежняват както средногодишните концентрации на ФПЧ, 

така и допустимия брой на превишения за една година.  Най-значим източник на 

емисии на ФПЧ е битовото отопление (67.96%), следвано от движението по пътищата 

(2.80%). Обществените сгради формират малък дял от емисиите. Емисиите ФПЧ10 от 

промишлените източници също са незначителни основно поради преустановяване 

дейността на големите предприятия и отоплителни съоръжения над 0,5 МВт. 

Води 

Екологичното и химичното състояние на водните тела в общината не се е 

променило значително. Промени се отчитат в няколко водни тела. 
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Състоянието на биологичните елементи на водно тяло BG3MA600R141 Р. 

Широколъшка с всички нейни притоци се е променило от много добро на добро. 

Състоянието на биологичните елементи на водно тяло BG3AR800R031 р. Бяла и 

нейните притоци- ПБВ се е променило от добро на умерено. Екологичното състояние 

на водното тяло също се е влошило от добро на умерено. 

Положителна тенденция се забелязва по отношение на състоянието на водите на 

река Малка Арда. Екологичното състояние е преминало от лошо в умерено, а 

състоянието на биологичните елементи от умерено в добро.  

Екологичното състояние на р. Черна река от гр.Смолян до устие се е подобрило 

от лошо в умерено. 

Оценката на химическото състояние на подземните води не се е променила 

значително за изминалия период. 

Обезвреждането на утайките от ГПСОВ в гр. Смолян се осъществява чрез 

депониране на Регионалното депо. Утайките от ГПСОВ-Смолян се обезводняват 

посредством центрофугиране, като отново се третират с флокулант. Предвидените 

изсушителни полета към пречиствателните станции са само за аварийни ситуации и не 

е възможно използването им за допълнително стабилизиране на утайките. За ГПСОВ-

Смолян е предвидено при стартиране на „Втори воден цикъл на гр. Смолян“ да се 

реализира ІІ-ри етап от изграждането на съоръженията на станцията - 

пясъкозадържател и съоръжение за третиране на азота и фосфора. От извършения 

контролен мониторинг за 2017 год. няма установени превишения на индивидуалните 

емисионни ограничения (ИЕО) по разрешителните за заустване. 

Почви 

През 2017г. са обработени резултатите от извършения мониторинг през 2016г. на 

следните пунктове: пунктове Киселчово и Солища, общ. Смолян. Не се наблюдават 

надвишения над ПДК. 

На територията на общината има два склада за съхранение на негодни за 

употреба препарати за растителна защита – в с. Търън и м. „Герзовица” При проверките 

през 2017 г. се установява, че сградите на складове за пестициди са в сравнително 

добро състояние, не е нарушена целостта на огражденията и покривната конструкция. 
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Не се установяват разливи и разпиляване на препарати, кражби, нерегламентирано 

изнасяне и други. Няма промяна в числеността и състоянието на складовете. През 2017 

г. не са постъпвали сигнали и не е констатирано наднормено замърсяване с устойчиви 

органични замърсители, включително нефтопродукти. На територия на РИОСВ Смолян 

не се провежда мониторинг за засоляване на почвите в региона. Отчита се намаляване 

на нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци. Нерегламентираните 

замърсявания са преди всичко от строителни отпадъци, поради липсата на съоръжения 

за третиране им в региона. През 2012 г. на територията на община Смолян са отчетени 

11 замърсени площи преди всичко със строителни и битови отпадъци, докато през 2017 

г, техният брой е 6.  

Отпадъци 

За територията на община има разработена е и приета с решение № 

252/01.09.2016г. на общински съвет - Смолян Програма за управление на отпадъците за 

периода 2016 -2020 г. 

На територията на община Смолян е изградена сепарираща и компостираща 

инсталация на ТБО и е организирано разделно събиране на формирания отпадък. 

Изграден е обект „Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за 

битови отпадъци – гр. Смолян“. Тъй като една част от КК „Пампорово“ попада в 

община Смолян, а друга в община Чепеларе в края на 2017г. и двете общини 

организират разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, на цялата 

територия на курорта. 

Докато през 2012 г. 45,6% от населението на общината е обхванато от разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, то през 2017 г. този процент е 76,75 %. По 

отношение на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори, през 2012 

обхванатото население е 58,60, а през 2017 г. е 76,75%.  

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е организирано за всички 

населени места в общината, изключение прави само с. Чучур (0 жители) и обхваща 

100% от територията на общината.  

За гр.Смолян има осигурени две площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритните отпадъци, опасни 

отпадъци и др., чрез сключени договори с лица, притежаващи разрешения по чл.35, ал.1 
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от ЗУО за съответната дейност и за отпадъци със съответния код по наредбата за 

класификация на отпадъците.  

На територията на общината няма действаща площадка за оползотворяване на 

строителните отпадъци. Издадено е разрешение за мобилна инсталация за третиране на 

строителни отпадъци на фирма „Ростер” ООД гр. Смолян. Инсталацията е 

позиционирана извън територията на РИОСВ - Смолян. 

Положителна тенденция се наблюдава при оползотворяването на 

производствените и опасни отпадъци. 

Фирмата „Арексим Инженеринг” АД-гр. Смолян, притежава инсталация за 

рециклиране на пластмасови отпадъци от собственото производство и от други 

генератори. През 2017г. дружеството е оползотворило общо 740.778 тона полимерни 

отпадъци, които са три пъти повече в сравнение с 2016г. -  217.509 тона. Фирмата 

„Платаниус” АД-гр. Смолян оползотворява пластмасови отпадъци от дейността на 

други фирми, от които произвежда маркучи за селското стопанство. За 2017г. е 

оползотворила 10 тона полимерни отпадъци. Съоръжения за третиране на дървесни 

отпадъци притежават фирмите: ТПК „Мебел” гр.Смолян, „Визит пел” ООД гр.Смолян, 

„Пелет Енерджи” ЕООД площадка с.Смилян, „Грийн Лайт Корпорейшън” ЕООД 

гр.Смолян, ЕТ „Валеро-Валентин Мирославов”-гр. Смолян „СТАР-2000” ООД-гр. 

Смолян, „АРС - Екодизайн” ЕООД-гр. Смолян. През 2017г. са прекратени действията 

на регистрационните документи за третиране на дървесни отпадъци на фирмите: 

„Свободна енергия” ЕООД гр.Смолян и „Едел Б” ЕООД-Смолян. 

Фирмата „Родопи текстил” ООД-гр. Смолян извършва плеташка дейност и 

предава отпадъците от памучни текстилни влакна за оползотворяване. 

През 2017г. при направени проверки не са констатирани нарушения, относно 

спазване изискванията на ЗУО и Наредба №1/2015г. за изискванията към дейностите по 

събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните 

заведения, издадена от МЗ и МОСВ. 

Като цяло може да се обобщи, че състояние на сектора отпадъци се е подобрило. 

Отчита намаляване количеството на депонирани отпадъци в регионалното депо, 

вследствие на въвеждане на разделно събиране на отпадъци и пускане в експлоатация 

на Инсталацията за сепариране на регионално депо – Смолян. 
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Шум 

По отношение на шумовото замърсяване не са констатирани превишения на 

излъчванията на промишлен шум, което важи и за предходните години. 

Направеното обобщение в края на социално-икономическия анализ звучи 

актуално и към днешна дата. Въпреки постигнатия напредък в редица сектори, трябва 

да се вземе предид фактът, че три годишния отчетен период е твърде кратък, за да 

повлияе на основните тенденции и посочените генерални изводи.   

SWOT – анализ 

По отношение на SWOT – анализа силните страни и заплахите не са се 

променили. Броят на слабите страни е намалял: „Недостатъчно популяризирана 

дестинация“ – в изминалия период са изпълнени редица проекти в тази сфера, участие в 

национални и международни туристически борси, рекламен видео клип, реклама в 

електронни медии ежегодно и др.; „Липса на стратегия за развитие на туризма“ – 

разработена „Стратегия за развитие на туризма в община Смолян 2014 - 2020“, „Липса 

на достатъчно паркоместа“ – обособени са 85 нови места за паркиране.  

Възможности: Като възможност е формулирана „Откриване на нови частни 

училища“ – предвид задълбочаващата се демографска криза и намаляване броя на 

учащите е необходимо да се реши проблема с транспортиране на ученици от 

отдалечените места до образователните институции и включване на съществуващите 

училища в списъка на защитените при необходимост. 

Стратегическа рамка 

Въпреки постигнатия напредък и постигането на целите и приоритетите на 

плана в определена степен, основната стратегическа рамка следва да се запази, за да 

може да се достигне до по-цялостното й изпълнение. Реализацията на редица проекти, 

по-добрата яснота по отношение на източници на финансиране и възможностите пред 

общините, води до необходимост от актуализация на индикативната финансова 

таблица, програмата за реализация, както и на част от мерките и дейностите.  

III. Оценка на степента на постигане на съответните цели  
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Оценката на степента на постигане на съответните цели се базира от една страна върху 

формулираната стратегическа рамка, като се разглежда индивидуалното изпълнение на 

целите и се преценява дали общата посока на положените усилия е в синхрон с 

първоначално заложената и докъде е стигнала тя, и от друга страна, върху системата от 

индикатори. За целта се използват Специфичните количествени индикатори, които 

следят изпълнението на приоритетите и специфични цели на Общинския план за 

развитие на Община Смолян. 

Приоритет 1:  Стимулиране на растежа на общинската икономика чрез подкрепа на 

съществуващи предприятия, насърчаване  на предприемаческата активност в 

общината и създаване на качествен туристически продукт 

Този приоритет е насочен към икономиката на общината и именно поради тази 

причина, неговото изпълнение зависи до голяма степен  от частната инициатива на 

икономическите субекти. Приоритетът е насочен основно към повишаване 

конкурентоспособността на предприятията, предприемачество, земеделие и туризъм. 

Приоритетът правилно поставя фокус върху постигането на устойчивост чрез 

рационалното използване на местните ресурси, модернизация и сътрудничество. 

През изминалия период проектите в рамките на приоритета са изцяло насочени към 

подобряване на енергийната ефективност и производствения капацитет на 

предприятията и туризма. Проектите, започнати в този период, са фокусирани основно 

в Мярка 1.1. Подкрепа за развитието на частния сектор и малките и средни предприятия 

в общината, запазване и подобряване конкурентоспособността на съществуващите 

предприятия, като там са регистрирани 7 проекта, всички, попадащи в рамките на 

Дейност:  Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката; Всички проекти в това направление са 

насочени към енергийна ефективност и модернизация и са финансирани от ЕФРР. От 

една страна, това показва, че реализирането на дейности от бизнеса е силно зависимо от 

европейските фондове. От друга страна, тази ситуация сигнализира за активността на 

бизнеса, който, ако му бъде предоставена възможност, се възползва от нея. Два проекта 

са насочени към туризма, като те са свързани с развитие на туристически район 

„Западни Родопи“ и изграждане на еко-парк „Амзово“, финансиран по програма 

„Америка за България“. 

Цел 1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал  
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В рамките на Цел 1 са реализирани 7 проекта. Всички се реализират в град Смолян, 

един единствен – в с.Тикале. Всички проекти се финансират по ОПИК от ЕФРР. 3 от 

тях са в процеса на изпълнение, 3 са приключили успешно, 1 е прекратен. Всички 

бенефициенти са частни фирми с предмет на дейност дърводобив и дървообработка; 

конфекция; машиностроене; производство на пътни знаци.  Всички проекти са 

насочени към Мярка 1.1, Дейност Подкрепа на иновационните и инвестиционни 

дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката;: Подкрепа на 

иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността 

на икономиката. Изпълнението на проекти в тази насока не е продиктувано от 

възникнала нужда, а от факта, че в този момент е имало отворена Схема за 

кандидатстване по ОПИК. Това трябва да се вземе предвид при оценка на изпълнението 

и постигане на целите на плана, тъй като обстоятелството, че основен източник на 

реализирането на всеки един общински план за развитие са европейските фондове и в 

този смисъл движението по оперативни програми до голяма степен определя ритъма на 

изпълнението на плана и накланят фокуса му в една или друга посока.  

Дейностите в рамките на тази цел, обаче не приключват с Оперативните програми. В 

периода 2014-2018 година са проведени редица консултации за бизнеса от страна на 

ОИЦ - Смолян, проведени са срещи с високопоставени управници и чуждестранни 

управници, на които са направени планове за бъдещо сътрудничество и икономическо 

развитие, поддържат се достъпни нива на местни данъци и такси, разработен е 

финансов анализ и профил на общината. Направена е инвестиция в предприятие, 

произвеждащо високотехнологични продукти, които се изнасят за целия свят за най-

реномирани компании като Мерцедес, Ауди, Форд, Дженерал моторс, като са отворени 

и 100 нови работни места. 

Разглеждайки общата картина, в постигането на целта са вложени много усилия, като 

активност е проявена както от общината, така и от бизнеса. Предприети действия има 

по всички заложени мерки, което е свидетелство и за тяхната продължаваща 

актуалност. 

Движението по индикаторите, заложени за изпълнение в плана, е представено в 

следната таблица:  
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№ Индикатор Мер
на 
един
ица 

Източник 
на 
информаци
я 

Период 
на 
отчитане 

Базова стойност Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непромене
н/Влошен/
Подобрен/

Изпълнен 

Приоритет 1:  Стимулиране на растежа на общинската икономика чрез подкрепа на съществуващи предприятия, 
насърчаване  на предприемаческата активност в общината и създаване на качествен туристически продукт 

 

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

Мярка 1.1: Подкрепа за развитието на частния сектор и малките и средни предприятия в общината. Запазване и подобряване 
конкурентоспособността на съществуващите предприятия. 

 

1 Изготвен анализ 

на нуждите, 

проблемите и 

възможностите за 

подкрепа от 

страна на 

общината 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не Да НЕ НЕ НЕ Непроменен 

2 Разработена 

програма за 

насърчаване и 

подкрепа 

развитието на 

МСП 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не Да НЕ НЕ НЕ Непроменен 

3 Създаден 

електронен 

годишен каталог 

на МСП 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не Да НЕ НЕ НЕ Непроменен 

4 Разработена 

стратегия за 

привличане на 

инвестиции в 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не Да НЕ НЕ НЕ Непроменен 
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община Смолян 

5 Проведени 

обучения за 

повишаване 

капацитета на 

МСП 

Бр. Община 

Смолян 

ежегодно   21  НЕ НЕ   НЕ Непроменен 

Мярка 1.2: Подкрепа за създаването на бизнес мрежи от предприятия, извършващи дейност в сходни сфери като дърводобив и обработване, 
хранително-вкусова, млекопреработване, шивашката промишленост, строителството и др. 

 

6 Изграден 

индустриален 

парк 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не да не   не   не Непроменен 

7 Инициативи за 

обмяна на добри 

практики и опит 

Бр. Община 

Смолян/ 

бизнес 

ежегодно   21 2  0  0 Подобрен – 

9,5% 

8 Създаден бизнес 

инкубатор 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не да не   не   не Непроменен 

Мярка 1.3: Насърчаване на предприемаческата активност          Непроменен 

9 Брой 

предприятия с 

повишен 

потенциал 

Бр. Община 

Смолян 

ежегодно - 2423 2  1  1 Подобрен – 

0,2% 

10 Създадени 

стимули / 

облекчени 

условия за 

стартиращи 

предприятия 

Бр. Община 

Смолян 

ежегодно   35  Няма 

информация 

  Няма 

информация 

ДА 

(съгласно 

годишния 

доклад за 

2017 г.) 

Подобрен 

Мярка 1.4: Привличане на инвестиции  



38 

 

 

11 Разработен 

инвестиционен 

профил на 

общината 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не да   Финансов 

анализ и 

профил: 

http://www.s

molyan.bg/me

dia/content_fil

es/file/finansi/

%D0%A4%D

0%B8%D0%

BD%D0%B0

%D0%BD%D

1%81%D0%B

E%D0%B2%

20%D0%B0%

D0%BD%D0

%B0%D0%B

B%D0%B8%

D0%B7.pdf 

  Изпълнен 

12 Разработени 

стратегия и план 

за привличане на 

инвестиции 

Да/н

е 

Община 

Смолян 

ежегодно не да не  не  не Непромене
н 

13 Брой 

реализирани 

инвестиционни 

инициативи 

бр. Община 

Смолян 

ежегодно   21 2  1  1 Подобрен – 
9,5% 
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За изпълнението на Цел 1 са формулирани общо 13 специфични индикатора, като 

положително движение е регистрирано по 4 от тях (30.7% от тях). За два от 

индикаторите – „Брой реализирани инвестиционни инициативи“ и „Брой предприятия с 

повишен потенциал“ се взема предвид изпълнението на едни и същи дейности, които 

отговарят и на двете формулировки и този дублаж се взема предвид при отчитането на 

финалните резултати. 

Във всички случаи, при които има положително движение, изпълнението на 

индикатора стои далече от поставената цел: Предприети са 2 инициативи за обмяна на 

добри практики, а са заложени 21. Изпълнението на индикатора е на 9,5%, което 

означава, че за следващите две години трябва да се организират 19 такива мероприятия.  

Предприятията с повишен потенциал са 4, като в процес на изпълнение на проект по 

ОПИК са още 3 фирми. В Целевата стойност е посочен броят на всички регистрирани 

фирми в общината, което е нерелевантна цифра към момента, тъй като броят на 

предприятията към 2016 година е 2393. Освен това, така заложен целевата стойност е 

поначало недостижима и не позволява коректно измерване на напредъка по 

индикатора.   

1 от индикаторите е изпълнен.  

Движение по 7 от индикаторите към този момент не е отчетено, като това предполага 

или тяхното приоритизиране и изпълнение в оставащия период на действие на плана, 

или преразглеждане на тяхната приоритетност и евентуално отпадане при актуализация 

на плана.  

През изминалия период по Цел 1 са предприети редица действия и са вложени много 

усилия за стимулиране на растежа на общинската икономика. Те включват както 

модернизация на предприятия, така и срещи, обмен на опит, създаване на 

стратегически документ, консултации с бизнеса. Проектите, финансирани от ЕФРР са 

канализирани в една посока, но тя е към модернизиране на предприятията, което носи 

много позитиви. Индикаторите регистрират слаба активност, което от една страна e 

следствие на слабата активност по някои от заложените дейности, а от друга страна е 

причинено от формулировка на индикаторите, чийто обхват не е показателен за 

постигане на степента на изпълнение на мерките, и чийто целеви стойности са твърде 

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

горските ресурси; 

В Общинския план за развитие 2014-2020 г. е посочено, че районът не е земеделски и 

не се развива интензивно земеделие, но от друга страна този сектор е важен източник за 

доходи на населението и суровинен доставчик за промишлеността.  

Според ИСУН няма реализирани проекти по направление на Цел 2. Съгласно 

годишните доклади са провеждани срещи с местна власт и министерство на 

земеделието и храните. Реализирани са инициативи за представяне на местната 

продукция, включително фестивали и изложения. Проведени са заседания на областния 

консултативен съвет по животновъдство. Проведено е обучение на млади 

предприемачи в земеделието.  

Индикаторите в сектор земеделие разкриват следната картина: 



41 

 

№ Индикатор Мерна    

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непром
енен/В
лошен/
Подобр
ен/Изп
ълнен 

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

Мярка 2.1. Добавяне на стойност към земеделската и горска продукция  

Мярка 2.2. Модернизиране на земеделските и горските стопанства  

Мярка 2.3. Подобряване икономическата стойност на горите  

Мярка 2.4. Технологични иновации в перспективни за общината производства  

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

1 Брой земеделски 
стопанства 

Бр. НСИ ежегодно 290 320 382 2883  377 
към 
2018 г. 

Изпълн
ен 

2 Внедрен и наложен 
бранд за екологично 
чиста продукция 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да не не  не Непром
енен 

3 Създадени земеделски 
борси, пазар за местни 
продукти 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 0 2 -   1  - Подобр
ен – 
50% 

4 Организирани срещи 
между земеделски 
производители, местна 
власт и др. 
заинтересовани страни 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно   14 1  7  - Подобр
ен – 
57% 
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5 Брой осъществени 
обмени в сферата на 
селкото стопанство 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно   10 0 1, с 
участиет
о на 24 
произво
дители 

 - Подобр
ен – 
10% 

6 Брой създадени и 
действащи земеделски 
кооперативи 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно   4 3 2 3  Непром
енен 

7 Изработени рекламни 
материали, публикации, 
излъчвания в медии и др. 
за местните 
селкостопански продукти 

да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да  -  -  - Непром
енен 

8 Брой обучени млади 
предприемачи в 
земеделието 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно   70 0 14  0 Подобр
ен – 
20% 
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По отношение индикаторите, заложени в ОПР 2014-2020 сектор Земеделие 

демонстрира напредък, като от 8 индикатора, 1 е изпълнен, 4 са подобрени и 3 са 

непромени. Работи се активно по създаването на инициативите са представяне на 

местната продукция, нараства броят земеделски производители, като е задминато 

желаното ниво, заложено в индикаторите. За следващия програмен период остава да се 

реализират още 9 обмена и да се обучат още 56 предприемача.  

Сектор Земеделие се развива добре, като предприетите през периода мерки подпомагат 

популяризирането на местната продукция, изясняване на законодателството и 

стимулиране предприемачеството. Необходими са повече инициативи за модернизация 

на сектора, вложените средства в ДМА в периода 2012-2016 година са с минимален 

прираст, като от една страна е добре, че има постоянство във вложените инвестиции, но 

от друга е важно повече средства да се вливат в сектора. Друг важен момент е 

незатвореният цикъл – „добив-преработка-пласмент”, който продължава да бъде 

проблем. Освен това, в ОПР е посочено, че неизползван рационално потенциал в 

сектора са култивирано отглеждане на билки, горски плодове, трайни насаждения и 

пчеларство; както и животновъдство – основно овце и кози, попадащи в обсега на 

субсидираното животновъдство в Европейския съюз. Не става ясно да са предприети 

действия в тази насока, така че тези препоръки остават в сила.  

Цел 3: Развитие на туризма - Утвърждаване на община Смолян като конкурентна 

туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм 

Развитието на туризма е един от най-важните приоритети от икономическо естество в 

общината. Плановете за развитие на туризма в общината са мащабни и са насочени към 

ски-туризма. Инвеститори също са налице, но ограничители от различно естество 

възпират този процес.  

Въпреки това, ежегодно се работи активно по развитието на туризма в общината и то 

по различни направления. Всяка година се изготвя Програма за развитие на туризма.  

Приемат се редица активности за популяризация на дестинацията и то по различни 

канали, провеждат се редица културни мероприятия, които придобиват все по-голяма 

популярност, включително и в международен план, поддържат се и се развиват 

туристически обекти, провеждат се изложения и борси. Сливат се двата ски курорта 

Мечи чал и Пампорово, което превръща Пампорово и Чепеларе в атрактивен комплекс 
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за зимни спортове. Общината участва в международни проекти, които разработват 

комплексен туристически продукт съвместно с други общини.  

През изминалия период се работи изключително активно по развитието и 

популяризирането на туристическия продукт на общината, предприемат се адекватни 

действия, които следват поставените в ОПР 2014-2020 цели.  

Напредъкът по индикаторите, заложени в Общинския план за развитие показват 

следното:  
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№ Индикатор Мерна 
единица 

Източник 
на 
информа
ция 

Период 
на 
отчитане 

Базова 
стойно
ст 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непромене
н/Влошен/
Подобрен/
Изпълнен 

Цел 3: Развитие на туризма - Утвърждаване на община Смолян като конкурентна туристическа дестинация за устойчив 
целогодишен туризъм 

 

Мярка 1. Популяризиране на местния туристическия продукт  

1 Брой участия на 
туристически борси и 
изложения 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 25 35 13 5 3 Подобрен 
– 60% 

2 Брой изработени 
рекламни продукти и 
реклама в електронни 
медии. 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно   14 5+6 5+3 3+ филм Изпълнен – 
23 бр. 

3 Брой организирани турове Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 3 14     6 
екскурзов
оди, 
наети по 
програма 
за заетост 

Подобрен 
– 43% 

4 Брой поставени билборд 
реклами 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 2 20 да-неясен 
брой 

31 18 
туристиче
ски 
табели 

Изпълнен - 
49 

5 Брой публикувани 
реклами във фирмените 
издания на 
авиокомпании. 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 0 20   3 1 Подобрен 
– 15% 
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6 Подобрен уебсайт на ТИЦ-
мрежата 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно - да  -  - Актуализи
рана е 
информа
цията на 
основната 
страница 
на 
общината 
Ел.турист
ически 
пътеводи
тел 

Подобрен – 
25% 

Мярка 2. Развитие на зимния и ски туризма.  

7 Изграден СТЦ "Перелик" Да/не Община 
Смолян 

В края на 
периода 

не да не не  не Непроменен 

8 Разширена мрежа от ски-
писти и лифтови 
съоръжения в к.к. 
Пампорово 

Км. Община 
Смолян 

ежегодно 37 100 не не  да  подобрен  

9 Разработен ски-център 
„Картола“ 

Да/не Община 
Смолян 

В края на 
периода 

не да не не  да – 
функцион
ира и се 
увеличава 
популярн
остта, но 
няма 
въведени 
нови 
съоръжен
ия 

подобрен  
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10 Изграден ски-център 
"Кайнадина" 

Да/не Община 
Смолян 

В края на 
периода 

не да не не  не Непроменен 

11 Разработен ски-център в с. 
Гела 

Да/не Община 
Смолян 

В края на 
периода 

не да не не  не Непроменен 

Мярка 3. Развитие на алтернативни форми на туризъм: културен, екологичен, селски, ловен, риболовен, екстремен и 
конгресен туризъм 

 

12 Организирани културни 
събития 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно - 7 200 7  5 Изпълнен- 
212 

13 Развити съпътстващи 
атракции към новите 
туристически обекти 
Момчилова крепост, 
Калето при с. Кошница и 
Калето в местността 
Турлука, базиликата в с. 
Гела и включването им в 
тематични културно - 
познавателни турове. 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 4 12 5 7  - Изпълнен -
12 

14 Реновирана парковата 
среда около Културния 
комплекс на града 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да  - -  -  Непроменен 

15 Ревитализирана 
експозиция на РИМ "Стою 
Шишков" 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да       Непроменен 

16 Разкрити нови обекти и 
посетителски центрове в 
сгради - недвижими 
културни ценности 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 2 7       Непроменен 

17 Организирани 
фотопленери и 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно   7  - -  1- 
фотоконк

Подобрен 
– 28,5 % 
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последващи фотоизложби урс на 
организац
ия 
Родопи 
без 
граници 
2.Фотоко
нкурс – 
Награда 
на Кмета 
2018 

18 Налагане на община 
Смолян като дестинация 
за сватбен туризъм 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно частич
но 

да  - - -  Непроменен 

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

19 Прочистени и маркирани 
туристически маршрути и 
пътеки 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 13 23 5  - Нова 
екопътека 
- Стража - 
Страженс
ки камък. 
Изграден
и 2 къта 
за отдих 
Добровол
чески 
инициати
ви 
финансир
ани от 

Подобрени
е – 21,7 
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младежки 
план-
Артел 13 

20 Изградена панорамна 
площадка на Орлова 
скала 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да  - -  -  Непроменен 

21 Осветена с художествено 
осветление скала Турлука 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да  - -  -  Непроменен 

22 Закупен и разработен 
аудиогид 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да  - -  -  Непроменен 

23 Благоустроена пещера 
"Ледницата" с изграден 
достъп 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да       Непроменен 

24 Проучени, експонирани и 
социализирани 
археологически обекти 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 5 26 НЕ НЕ 1 обект - 
47 
движими 
културни 
ценности 
при 
археологи
ческото 
проучване 
на част от 
западната 
стена на 
обект 
„Момчило
ва 
крепост”, 
с. Градът 

Подобрени
е  

Мярка 5. Регионален туристически клъстер  



50 

 

25 Функциониращ 
туристически клъстер 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не Да  не  не  не – но е 
създаден 
първият 
Туристиче
ски район 
Родопи с 
център 
Смолян  

Подобрение  
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За туризма са формулирани 25 индикатора. Към средата на плановия период са 

изпълнени 4 от тях, като 2 многократно са надвишили целевата стойност. Тази 

активност е изключително положителна и показателна за динамичността в сектора. 

Подобрение има по още 10 индикатора. Позитивно е движението по Мярка 1. 

Популяризиране на местния туристическия продукт, където единствено уебсайта на 

ТИЦ не е подобрен, но пък е обновена секция Туризъм на официалния уебсайт на 

Общината като е качен електронен пътеводител. По Мярка 2 няма движение по нито 

един индикатор, тъй като е  насочена към изграждането на СТЦ Пелерик и 

съпътстващи дейности, която инициатива е в процес на изчакване.  

За оставащата част от периода остава да се предприеме реновиране парковата среда 

около Културния комплекс на града, ревитализиране на експозиция на РИМ "Стою 

Шишков", разкрити нови обекти и посетителски центрове в сгради - недвижими 

културни ценности; изграждане на панорамна площадка на Орлова скала, осветяване на 

скала Турлука; закупуване на и аудиогид, благоустрояване на пещера "Ледницата".  

Туризмът в общината е приоритетен отрасъл и са вложени много усилия в неговото 

популяризиране и изграждане на богата с атракции дестинация. Част от планираните 

дейности не са изпълнени и е препоръчително да се преразгледа тяхното значение и 

приоритетност  на този етап с оглед на това дали да останат в рамките на ОПР. Други 

дейности са изцяло изпълнени, дори преизпълнени на този етап, което означава, че те 

също следва да са обект на преразглеждане, за да се оцени тяхната актуалност и 

необходимост до 2020 и евентуално да се преразгледа целевата стойност на 

индикатора.  

ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТ 1 

В Годишен доклад от 2016 г. е направен изводът, че  Община Смолян  предприема 

действия за подобряване на инвестиционния климат, диалог с бизнеса и  търсене на 

нови възможности за привличане на инвестиции, но следва да се работи по-активно и 

целенасочено за подкрепа развитието на  малките и средни предприятия, стартиране на 

нови бизнеси и трайно подобряване на бизнес средата. Оценителят е съгласен с този 

извод, като бихме добавили към списъка и модернизация и завършен цикъл на 

производство в земеделието. Индикатори не са предвидени за част от мерките в 

стратегическата рамка, което прави отчитането им по-трудно. Степента на постигане на 

целите може да се определи като добра, макар, че изградената система от индикатори 
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свидетелства за неравномерно постигане на резултати, като някои надхвърлят 

многократно изначално заложените целеви стойности, а по други няма никаква 

активност. Туризмът се откроява като приоритетен за работа отрасъл, като в тази 

насока са канализирани ежегодно голям поток усилия.  

Приоритет 2: Подобряване на транспортната достъпност, инфраструктурата и 

опазване на околната среда 

Цел 1: Създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни инициативи 

Към момента са предприети всички необходими действия за реализирането на тази Цел 

– в процес е разработването на Общ устройствен план на общината, въведена е и ГИС 

система, която да позволи по-лесното и адекватно опериране с пространствени данни, 

поддържат се актуални кадастрални и регулационни изменения.  

Индикаторите по изпълнението на тази цел също демонстрират добро изпълнение като 

единствената графа, която не е изпълнена е за изработването на ПУП на СТЦ 

"Перелик", което е свързано и с ограничителите пред стартирането на проекта за новата 

ски писта като цяло. 

Това, което предстои да се  направи  през оставащата част от програмния период, е 

свързано с приключване на ОУПО и одобряването и от всички институции, обновяване 

на ПУП на селищата и създаване на цифрови модели на оставащите 5 вторични 

центъра.
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№ Индикатор Мерна 

единица 

Източник 

на 

информа

ция 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

2015 2016 2017 Оценка 

Непромене

н/Влошен/

Подобрен/

Изпълнен 

1 Изработени ОУП и 
ПУП на община 
Смолян 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не Да Избран 
изпълните
л 

Представен 
предварите
лен проект 
на ОЕСУТ 

Изработе
н е 
Предвар
ителен 
проект на 
ОУП. 
Възлож 
ено е 
извършв
ане на ЕО 
и ОС 

В процес - 
Подобрен 

2 Изработен ПУП на 
СТЦ "Перелик" 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно Не да не не не Непромене
н 

3 Обновени ПУП на 
селищата с нови 
кадастрални 
карти; Нови ПУП 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 0 Всички не 1 Подържа
т се 
кадастра
лни и 
регулаци
онни 
изменен
ия 

Подобрен 

Мярка 1.2. Информационни технологии за устройство на територията  
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4 Създадени 
цифрови модели 
на град Смолян и 
вторичните 
общински 
центрове 

Бр. Община 
Смолян 

ежегодно 0 11 6 не  не Подобрен – 
54,5% 

5 Въведена 
интегрирана ГИС 

Да/не Община 
Смолян 

ежегодно не да да  - -  Изпълнен 

6 Обучени 
служители за 
работа с ГИС 

бр. Община 
Смолян 

ежегодно 0 7 ?  -  - Подобрен 
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Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната инфраструктура – 

пътища, публичен транспорт, улична мрежа 

В ОПР 2014-2020 е посочено, че 70,4% от пътищата са в лошо състояние, което прави 

изпълнението на тази цел от една страна много важно, както за бизнеса, така и за 

местното население, но от друга страна трудно за изпълнение, поради големия обем от 

работа и от необходими средства.  

През изминалия период са ремонтирани общински пътища, ремонтирана е улична 

мрежа в град Смолян и в селата в общината, изградени са зони за отдих, зелени площи, 

облагородени са паркове, детски площадки, паркинг места и нови спирки на градски 

транспорт.  Почистени са речни корита. 

В рамките на тази цел са изпълнени редица проекти, насочени към дейности Рехабилитация на 

значителни участъци SML 3258/ SML 3259 Широка лъка-Гела/ - с.Солища; Рехабилитация на 

значителни участъци SML2240/ ІІІ -866/ Смолян – Мугла – в града от км 0+000 до км 

4+000;SML 3301/ SML 3258 Широка лъка-Солища/ - м.Стикъл – Бърцето; SML 2240/III-866- 

Смолян-Стойките-граница община Девин/-Смолян - Мугла- граница общ.Девин; Ремонт и 

реконструкция на улична мрежа кв. Смолян; Реконструкци+B15:T15я на улична мрежа в 

селата; Изграждане и рехабилитация на зелени площи и паркови пространства за широко 

обществено ползване в селата; Изграждане и рехабилитация на зелени площи и паркови 

пространства за широко обществено ползване в селата; 

ИЗПЪЛНЕНИ УЛИЦИ И  ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2018г 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  КМ ОБЩ

О 

ЗАБЕЛЕЖКА 

  Пътища на територията на община Смолян       

1 Изграждане път SML3247/ SML2248,Смилян -

Букаците/- Люлка –Сивино 

1+300 1,300   

2 SML3301 /SML3258,Широка лъка-Солища/ - Стикъл 

- мах.Бърцето 

3+800 3,800  

3 "Възстановяване на общински път SML 2240 / III-

866 /Смолян-Мугла от км.0+000 до км.8+300 

8+300 8,300   

4 Изграждане път Път /ІІІ -863,Соколовци-

Момчиловци-Баните/- с.Виево- мах.Терзийска}; 

0,450 0,450 изграждането 

на пътя 

продължава 

5 Асфалтиране път с. Върбово  0,300 0,300   

6  Изграждане  път SML2252  /ІІ - 86, Смолян - Търън 

/ - Река - Катраница - Петково / III - 863/ 

2,400 2,400   
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7 Изграждане пътSML3251   /ІІ - 86, Смолян - Търън / 

- Тикале  

4,200 4,200   

8 "Изграждане  на ул."Никола Петков от о.т.94 до 

о.т.53 гр.Смолян -част Канализация и част Пътна и 

Съоръжения" гр.Смолян 

0,160 0,160   

9 "Реконструкция на  ул."Наталия" гр.Смолян 0,656 0,656   

10  „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр.Смолян ” 

0,393 0,393   

11 „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр.Смолян“ 

0,928 0,928   

12  „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до 

о.т.241, гр.Смолян“ 

0,324 0,324   

13 „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр.Смолян“ 

0,228 0,228   

14 Реконструкция   улица " Снежанка" Смолян 0,944 0,944   

15 Реконструкция   улица " Грудьо войвода" Смолян 0,574 0,574   

16 Реконструкция   улица " Елица" Смолян 0,433 0,433   

17 Реконструкция подход към МБАЛ 0,222 0,222   

18 Реконструкция ул."Спартак" Смолян 0,437 0,437   

19 Реконструкция  Пътен възел Смолян 0,499 0,499   

20 Реконструкция ул."Петър Петров" 0,493 0,493   

21  Реконструкция на ул. П.Р.Славейков, гр. Смолян,  0,594 0,594   

22 Изграждане ул М.Атанасов Смолян 1+160 1,160   

23  Асфалтиране главна улица в кв. Езерово   1,500 1,500   

24  Асфалтиране улици „Момчил Юнак“ и ул. „Орфей“ 

в с.Момчиловци 

0,70 0,70   

25  Асфалтиране ул. „Бреза“,ул. „Дичо Петров „ ,ул. 

“Хр.Ботев“,“Л.Димитрова“ и ул. „Васил Левски „ в 

с. Смилян  

1,665 1,665   

26  Асфалтиране Вътрешна улица в с. Солища  0,65 0,65   

27  Асфалтиране улица в с. Соколовци 0,70 0,70   

28  Асфалтиране ,; ул.“Куковица „ и ул.“Георги 

Богданов“ ул. „Иван Консулов“ ,. „Васил Дурев“ в с. 

Широка лъка   

0,33 0,33   

29 Асфалтиране ул.“Белия камък Смолян 0,542 0,542   

30  Асфалтиране ул. „Коста Аврамиков "Смолян 0,30 0,30   

31  Реконструкция подход  към  ОДЗ „Слънце Смолян 0,21 0,21   

32 Асфалтиране подход за дневен център „Звънче 

Смолян 

0,30 0,30   
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33 Реконструкция улица пред РЗИ Смолян 0,25 0,25   

35   Ремонт на общински пътища и рехабилитация на 

места за обществено ползване, населени места от 

Община Смолян - с. Момчиловци, с. Смилян, с. 

Могилица, с. Виево, с. Левочево, с. Влахово, с. 

Търън, и с. Кутела 

4,00 4,00   

36   СМР по асфалтови настилки и тротоари в селата на 

Община Смолян (с. Петково и с. Славейново) 

0,50 0,50   

37 Полагане на асфалтова настилка по ул. Деспот Слав 

– пътя за с. Дунево 

0,123 0,123   

38 Полагане на асфалтова настилка по улици Чавдар 

Войвода, Дельо Войвода, П. Яворов, д-р. Заменхов  

Смолян 

0,60 0,60   

39 Асфалтиране ул. Заводска Смолян 0,145 0,145   

40 Асфалтиране ул "Превала"Смолян 0,354 0,356   

41 ул.15- та с.Дунево 0,314 0,314   

 



58 

 

№ Индикатор Мерна 
единиц
а 

Източни
к на 
информа
ция 

Период 
на 
отчит
ане 

Базова 
стойнос
т 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Вло
шен/Подобрен/Из
пълнен 

Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната инфраструктура – пътища, публичен транспорт, улична мрежа 

Мярка 2.1. Развитие на общинската пътна мрежа 

1 Рехабилитирани и 

подобрени 

общински пътища 

Км. Община 

Смолян 

ежегод

но 

  съгл. 

Програма за 

реализация 

SML3301 

/SML3258,

Широка 

лъка-

Солища/ - 

Стикъл - 

мах.Бърцето

; 

Възстановяв

ане на 

общински 

път 

SML2240/III

-866/ 

Смолян-

Мугла от 

км.0+000 до 

км.8+300; 

SML3301 

/SML3258,

Широка 

лъка-

Солища/ - 

Стикъл - 

мах.Бърцето

; 

Възстановяв

ане на 

общински 

път 

SML2240/III

-866/ 

Смолян-

Мугла от 

км.0+000 до 

км.8+300; 

  

  
Подобрен 

Мярка 2.2. Подобряване организацията на транспорта  

2 Изработен план за 

велоалеи, места за 

паркиране, спирки 

на обществения 

транспорт и т.н. 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не Да ДА - проект 

за „Зелена и 

достъпна 

градска 

среда” - 85 

бр. места за 

паркиране 

    Изпълнен 
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3 Въведени 

автоматизирани 

системи за 

контрол на 

трафика и 

управление на 

градския 

транспорт 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не Да не не 
 
не Непроменен 

4 Въведени 

съвременни 

средства за 

ориентация и 

информация по 

главни 

транспортни 

артерии 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не Да ДА - 

поставяни 

стандартни 

пътни знаци 

и табели и 

други 

средства за 

безопасност 

по главни 

транспортни 

артерии. 

да Да-поддържат 

се 

Изпълнен 

5 Инсталирани 

механични 

светофарни 

уредби за 

пешеходци 

Бр. Община 

Смолян 

ежегод

но 

0 25  не не   не Непроменен 

6 Подобрена 

физическа 

достъпност на 

основната 

инфраструктура и 

градските 

автобусни спирки 

да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

0 да Да- 17 нови 

спирки, а са 

ремонтиран

и, 

боядисани и 

освежени-

19. 

    Подобрен 

7 Осъвременен 

автопарк на 

публичния 

транспорт 

да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

  да  не не   не Непроменен 
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Мярка 2.3. Реконструкция и изграждане на улична мрежа и прилежащата техническа инфраструктура  

8 Завършени 

четирите етапа на 

обект "Главна 

пътна 

комуникация" 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не да Стартирани 

са 

предпроектн

и 

проучвания 

завършен завършен Изпълнен 

9 Мост, свързващ 

кв.Смолян/ до 

болницата/ с 

кв.Райково - 

предпроектни 

проучвания, право 

на преминаване, 

проектиране. 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не да  не не  не  Непроменен 

10 Мост свързващ 

кв.Смолян/ до 

болницата/ с 

кв.Райково - 

строителни работи 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не да  не не  не  Непроменен 
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11 Изграждане на 

мостова връзка: 

СМК - ул. Кап. П. 

Войвода; Кап. П. 

Войвода - ул. 

Спартак; ул. 

Спартак - ул. Д. 

Благоев - 

проектирене и 

право на 

преминаване. 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не да „Рехабилитация и ремонт на надлез над 

бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан 

Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр. Смолян; 

- „Рехабилитация и ремонт на надлез над 

бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/ , гр. Смолян; 

- „Реконструкция на улица „Беклийца“ от 

о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян ”; 

- „Реконструкция на улица „Евридика“ от 

о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“; 

- „Реконструкция на улица „Зорница“ от 

о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“; 

- „Реконструкция на улица „Спортна“ от 

о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“; 

- Изграждане на пешеходна връзка 

стълбище от ул. Снежанка до ул. Добруджа, 

гр. Смолян; 

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. 

арх. Петър Петров, гр. Смолян зад 

Общината; 

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. 

Дичо Петров до РДТ „Николай Хайтов“, гр. 

Смолян; 

- Изграждане и възстановяване на детската 

площадка над автогарата в град Смолян; 

  

  

Подобрен 
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12 Изграждане на 

мостова връзка: 

СМК - ул. Кап. П. 

Войвода; Кап. П. 

Войвода - ул. 

Спартак; ул. 

Спартак - ул. Д. 

Благоев - 

строителни 

работи . 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не да   

  

„Рехабилитация и ремонт на надлез над 

бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан 

Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр. Смолян; 

- „Рехабилитация и ремонт на надлез над 

бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/ , гр. Смолян; 

- „Реконструкция на улица „Беклийца“ от 

о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян ”; 

- „Реконструкция на улица „Евридика“ от 

о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“; 

- „Реконструкция на улица „Зорница“ от 

о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“; 

- „Реконструкция на улица „Спортна“ от 

о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“; 

- Изграждане на пешеходна връзка 

стълбище от ул. Снежанка до ул. 

Добруджа, гр. Смолян; 

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. 

арх. Петър Петров, гр. Смолян зад 

Общината; 

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. 

Дичо Петров до РДТ „Николай Хайтов“, 

гр. Смолян; 

- Изграждане и възстановяване на 

детската площадка над автогарата в град 

Смолян; 

Подобрен 
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13 Извършени 

предпроектни 

проучвания за 

изграждане на 

връзки: 1. Северно 

от сградата на 

EVN - Смолян - 

местност 

„Станковица", с. 

Левочево, 

Бензиностанция 

на КК 

"Пампорово"; 2. 

Тунел с 

приблизителна 

дължина от 750 

метра от 

м."Дуневски 

ливади" до 

бензиностанцият

а на КК 

„Пампорово"; 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не 
Да

  не не  не  Непроменен 

14 Ремонтирана и 

реконструирана 

улична мрежа в 

кв. Смолян 

Км. Община 

Смолян 

ежегод

но 

  Съгласно 

програма за 

реализация 

В рамките 

на 

изпълнение 

на 

дейностите 

по проект 

„Зелена и 

достъпна 

градска 

среда на 

град Смолян 

– централна 

градска 

ДА- ул. Хан 

Аспарух до 

Гамакабел - 

възстановяв

ане на 

подпорна 

стена и 

водосток, 

ул. Никола 

Петков, 

изграждане 

на подпорна 

стена - 

на улица 

„Беклийца“ о

т о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. 

Смолян ”; 

- 

„Реконструкц

ия на улица 

„Евридика“ о

т о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. 

Смолян“; 

- 

Подобрен 
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част”,Догов

ор за БФП 

№ 

BG161PO00

1/1.4-

09/2012/029 

възложена е 

обществена 

поръчка 

„Реконструкц

ия на улица 

„Зорница“ от 

о.т.130 до 

о.т.241, гр. 

Смолян“; 

- 

„Реконструкц

ия на улица 

„Спортна“ от 

о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. 

Смолян“;ул.“

Белия камък „ 

подходите 

към ОДЗ 

„Слънце“ и 

дневен 

център 

„Звънче“; 

улица пред 

РЗИ Смолян, 

част от бул. 

„България“; 

ул. „Никола 

Петков“ от 

о.т. 94 до о.т. 

53 ; ул. 

Маестро 

Атанасов“. В 

процес на 

изпълнение 

са улица към 

гробище 

Смолян и  
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15 Ремонтирана и 

реконструирана 

улична мрежа в 

кв. Райково 

Км. Община 

Смолян 

ежегод

но 

  съгласно 

програма за 

реализация 

 не  не  да ул. 

„Наталия“ и  

ул. „Соколица 

Подобрен 

16 Ремонтирана и 

реконструирана 

улична мрежа в 

кв. Устово 

Км. Община 

Смолян 

ежегод

но 

  програма за 

реализация 

 не  не  да  Подобрен 

17 Реконструирани 

улична мрежа, 

зелени площи и 

паркова среда в 

селата 

км. Община 

Смолян 

ежегод

но 

  съгласно проект 

„Ремонт на 

общински 

пътища и 

рехабилитац

ия на места 

за 

обществено 

ползване, 

населени 

места от 

Община 

Смолян, 

както следва: 

Момчиловци, 

Смилян, 

Могилица, 

Виево, 

Левочево, 

Славейново, 

Влахово, 

Търън, 

Петково и 

Кутела“ 

Да - ул. 

Родопи, кв. 

Езерово, ул. 

Кукувица, кв. 

Широка лъка, 

път с. 

Солища, път 

с. Левочево, 

път с. 

Хасовица-с. 

Писаница, 

път за с. 

Стража, 

път с. 

Влахово 

Асфалтирани 

са главна улица 

в кв. Езерово за 

153 724,92 лв; 

улици „Момчил 

Юнак“ и ул. 

„Орфей“ в с. 

Момчиловци;ул

. „Бреза“,ул. 

„Дичо Петров 

„ ,ул. 

“Хр.Ботев“, 

“Л. 

Димитрова“ и 

ул. „Васил 

Левски „ в с. 

Смилян на 

стойност 234 

944,59 лв; 

Вътрешна 

улица в с. 

Солища за 144 

945,77 лв. ; 

улица в с. 

Соколовци за 

97 251,68 лв,; 

ул.“Куковица „ 

и ул.“Георги 

Богданов“ ул. 

„Иван 

Подобрен 
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Консулов“ И 

УЛ. „Васил 

Дурев“ в с. 

Широка лъка 

на стойност 

122 672,40 лв. 

18 Изградени въжени 

транспортни 

съоръжения 

"Смолян-

Райковски ливади-

КК Пампорово" 

Да/не Община 

Смолян 

ежегод

но 

не да не не не Непроменен 

Мярка 2.4. Проучване възможностите и изграждане на гражданско летище  

19 Проведени 

проучвания за 

осъществимост, 

проектиране, 

строителство на 

гражданско 

летище 

Да/не Община 

Смолян 

В края 

на 

периода 

не Да не не не Непроменен 
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Подобрението на транспортната инфраструктура в общината включва много и 

разнообразни дейности, които са обобщени в рамките на 19 индикатора, чието 

проследяване показа, че 11 от тях са с позитивно развитие – 3 Изпълнени и 8 

подобрени, а 10 остават без промяна. 2 от тези 10 са по Мярка 2.4, свързани с проекта 

за разширение на курорта Пампорово, който е в процес на изчакване. Общата 

равносметка показва, че напредъкът по изпълнението на тази цел е значителен и през 

този период са вложени много усилия за подобрение на инфраструктурата. Значение 

оказва и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който е 

допълнителен инструмент за подобряване на инфраструктурата в рамките на 

строителните граници на град Смолян. Подобрение, обаче има и в селата в общината, 

което показва още веднъж, че са положени усилия за оползотворяването на различни 

източници на финансиране и постигане на резултати за цялата територия на общината.  

Това, което остава да се направи през следващата част от периода е насочено към 

автоматизиране на системите за контрол на трафика и въвеждане на механични 

светофарни уредби за пешеходци, подобряване на автопарка на публичния транспорт и 

продължаване на действията за подобряването на уличната мрежа и паркирането.  

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

страната и Република Гърция 

Развитието на РПМ се изразява основно в рехабилитация на конкретни пътни отсечки 

от третокласната и второкласната пътна мрежа, както и доизграждане на пътя Рудозем-

Смолян. Строителните работи са времеемки и ресурсоемки. Приоритизираните пътни 

отсечки свързват основни туристически дестинации, което ги прави също така важни за 

развитието на туризма. В рамките на тази цел са реализирани проекти по следните 

дейности, заложени в стратегическата рамка: II-86 Пловдив-Смолян-Рудозем-

Границата;III-8641 Пампорово-Смолян; III-866 Смолян-Стойките-Широка лъка; III-

8681 Рудозем – Смилян. За изпълнението на целта е формулира един индикатор: 

Мярка 3.1: Доизграждане и реконструкция на републиканската пътна мрежа 
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73 Доизградена и 

реконструирана 

републиканска 

пътна мрежа  

Км. АПИ ежегодно съгласно 

програмата 

за 

реализация 

•II-86 Пловдив-Смолян-

Рудозем-Границата – 

продължават строително-

монтажните работи по 

обекта; 

•III-8641 Пампорово-

Смолян - рехабилитация; 

•III-866 Смолян-Стойките-

Широка лъка – 

рехабилитация; 

•III-8681 Рудозем – 

Смилян – рехабилитация 

и ново изграждане на 

пътя; 

По този индикатор има значително изпълнение, което се изразява в рехабилитацията на 

определените пътни отсечки.  

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

природните бедствия 

Тази цел включва в себе си 2 мерки, насочени към облагородяване на населените места, 

от една страна, и вземане на мерки за превенция на рисковете от природни бедствия, от 

друга. Включването на мярка 2.5 е много предвидливо от страна на общинската 

администрация, тъй като с изменението на Закона за регионално развитие от 2014 

година се въвежда задължителна точка Мерки за ограничаване изменението на климата 

и за адаптацията към вече настъпилите промени, която трябва да е част от Общинския 

план за развитие.  Освен това,  предвид проливните дъждове от 2015 година, нанесли 

щети и свлачищните процеси в общината,  вземането на мерки за превенция е от 

изключителна важност. В рамките на тази цел са изпълнени проекти, насочени към 

изпълнението на дейности: Изграждане и възстановяване на междублокови 

пространства, зелени площи и детски и спортни площадки; Рехабилитация и ремонт на 

надлези; Изграждане на пешеходни алеи; Подобряване на системата за паркиране чрез 

рехибилитиране на съществуващи и изграждане на нови паркинги. 

В стратегическата част на плана и формулираните индикатори в Таблица 7.2. от ОПР  на община 

Смолян 2014-2020 има разминаване при разписването  на Цел 4 и Цел 5 към Приоритет 2, а именно: в 

таблицата е формулирана Мярка 4.2. Предотвратяване на рисков и превенция от природни бедствия и 

Цел 5 Подобряване на екологичната инфраструктура на общината, докато в Стратегическата част 

формулировката се различава: Мярка 4.2.  няма, а Цел 5 е  Предотвратяване на рискове, превенция от 

приородни бедствия и адаптиране на  населението и територията към въздействието и изменението 

на климата с  2 включени Мерки.  При евентуална актуализация на документа, това разминаване следва 

да се изчисти, тъй като към момента отчитането на целите е затруднено. В случая оценителят е 

избрал да следва формулировката в Таблица 7.2, като взема предвид и заложеното в стратегическата 

рамка при настоящия анализ.  
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№ Индикатор Мерна 
единиц
а 

Източни
к на 
информа
ция 

Период 
на 
отчит
ане 

Базова 
стойнос
т 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Вло
шен/Подобрен/Из
пълнен 

 

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

Мярка 4.1. Подобряване на средата и благоустрояване на населените места  

1 Извършено 

газифициране на гр. 

Смолян 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не Да      2018-

стартирали  

дейности  

Подобрен 

2 Изградени мостове Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не Да ДА - -

Реконструкц

ия на мост 

на р. Черна – 

ул. Братан 

Шукеров и 

мост в м. 

Горски дол, 

с. Широка 

лъка. 

  
 
 Подобрен 

3 Изградени 

пешеходни връзки 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не Да  не не  
 
 не Непроменен 

4 Изградени нови 

общински жилища 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не Да  не не  
 
 Одобрен 

проект за 

изграждане на 

нови 

социални 

жилища 

Подобрен 
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5 Ремонтирано и 

възстановено 

площадно 

пространство - нов 

център 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не Да  не не  
не 

 Непроменен
 

6 Реконструирани и 

изградени нови 

пешеходни зони и 

алеи 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не Да   да - по 

проект 

"Ремонт 

и 

рехабил

итация 

на 

улици, 

тротоар

и, алеи 

и 

детски 

площад

ки за 

подобря

ване на 

градска

та среда 

на гр. 

Смолян 

по 

ОПРР 

 
 Подобрен

 

7 Рехабилитирани и 

ремонтирани 

надлези 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не Да  не не  
 
 да (вж по-

горе) 

Подобрен 
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8 Изградени и 

възстановени 

междублокови 

пространства, зелени 

площи и детски и 

спортни площадки 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не Да   да - по 

проект 

"Ремонт 

и 

рехабил

итация 

на 

улици, 

тротоар

и, алеи 

и 

детски 

площад

ки за 

подобря

ване на 

градска

та среда 

на гр. 

Смолян 

по 

ОПРР 

“ Изграждане 

и 

благоустроява

не на 

площадка за 

фитнес на 

открито и 

ремонт на 

лекоатлетичес

ка писта в 

спортен 

комплекс 

„Септември“ 

кв. Райково. 

Подобрен 

9 Изградени зони за 

отдих 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не Да Да - 2 нови 

зони за отдих 

  
 
 Подобрен 

10 Обновени 

обществени 

тоалетни; Изградени 

обществени тоалетни 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не Да  не не 
 
не Непроменен 

11 Изграден открит 

плувен басейн - кв. 

Устово 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не да  не не  не Непроменен 

12 Брой нови места за бр. Община Ежегод - 500 85 не  не Подобрен – 17% 
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паркиране Смолян но 

Мярка 4.2. Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия  

13 Внедрени системи за 

ранно оповестяване 

при пожари и 

природни бедствия 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

не да  не не  не Непроменен 

14 Прочистени речни 

корита и осигурена 

проводимост за 

превенция на риска 

от наводнения 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не да почистени 

речните 

корита на р. 

Черна в 

района на 

„Бункера“ ка

кто и 

деретата 

вливащи се в 

р. Черна – 

Беклийско, 

до 

Спортната 

зала и 

дерето на ул. 

Хр. 

Смирненски 

и др. 

да- 

почисте

ни са 

124 

обекта 

със 

Заповед 

на 

НАВР. 

Извърше

но е 

почиств

ане на 

реки и 

корита. 

 Почистено 

речно 

корито на р. 

Черна  

Подобрен 
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15 Предприети мерки за 

адаптиране към 

въздействията на 

изменението на 

климата 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодн

о 

не да   Проект 

"Възста

новител

ни 

дейност

и на 

територ

ията на 

община 

Смолян 

за 

щетите, 

нанесен

и 

вследств

ие от 

проливн

ите 

дъждове 

в 

периода 

от 31 

януари 

до 2 

февруар

и 2015 

година" 

към 

фонд 

"Солида

рност" а 

ЕС 

  Подобрен 
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За отчитане на целта са формулирани общо 15 индикатора, като по 8 от тях се отчита 

подобрение. Това, което остава за следващия програмен период е свързано с 

изграждането на ново площадно пространство, обществени тоалетни, пешеходни 

връзки, нови общински жилища (извън социалните жилища, които предстоят).  

Необходимо е също създаването на система за ранно оповестяване на пожари и 

бедствия.  

За адаптиране  на населението и територията към въздействието на климата, общината 

се е присъединила към инициативата „Кметовете се адаптират“ още 2014 година. Тази 

иницатива се обедини с Конвента на кметовете в общ Конвент на кметовете за климат и 

енергия.   

Цел 5: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 

Тази цел е насочена към водопроводна и канализационна мрежа, управление на 

отпадъците, енергийна ефективност, използване на ВЕИ. Предприети са мерки по 

всички направления, като конкретните резултати от проверката на индикаторите 

показват следното: 
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Цел 5: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 

Мярка 5.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, подобряване на водоснабдяването и гарантиране качеството на 

водата 

1 Изградени нови 

водоснабдителн

и мрежи; 

Км. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно    „Водоснабдяван

е и канализация 

на ул. "Петко 

Рачев 

Славейков", гр. 

Смолян“ 

„Изграждане и 

реконструкция 

на водопроводна 

мрежа на с. 

Могилица, 

Община 

Смолян“. 

„Изграждане и 

реконструкци

я на 

водопроводна 

мрежа на с. 

Могилица, 

Община 

Смолян“. 

Проведен

и 

обществе

ни 

поръчки 

за СМР 

за 

обекти: 

Реконстр

укция на 

вътрешна 

водоснаб

дителнат

а мрежа 

за с. 

Момчило

вци“ и 

„Реконст

рукция 

на 

водоснаб

дителен 

и 

канализа

ционен 

участък 

за ул. 

„Беклийц

а“, гр. 

Подобряване 

№ Индикатор Мерна 
единиц
а 

Източни
к на 
информа
ция 

Период 
на 
отчит
ане 

Базова 
стойнос
т 

Целев
а 
стойн
ост 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Вло
шен/Подобрен/Из
пълнен 
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Смолян“. 

2 Реконструирани 

и 

рехабилитирани 

водоснабдителн

и мрежи 

Км. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно    „Водоснабдяван

е и канализация 

на ул. "Петко 

Рачев 

Славейков", гр. 

Смолян“ 

„Изграждане и 

реконструкция 

на водопроводна 

мрежа на с. 

Могилица, 

Община 

Смолян“. 

не Реконстру

кция на 

канализац

ионната 

мрежа на 

ул. 

„Наталия 

„ и ул. 

„Полковн

ик 

Серафимо

в „ и 

водопров

од по ул. 

„Полковн

ик 

Серафимо

в“ 

„Реконстр

укция на 

водоснаб

дителен и 

канализац

ионен 

участък 

за ул. 

„Беклийц

а“, гр. 

Смолян“.- 

в 

Подобряване 
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изпълнен

ие, 

водоснаб

дяване 

Варадил и 

с. 

Соколовц

и  

3 Изградени 

пречиствателни 

станции за 

питейна вода; 

Реконструирани 

станции за 

питейна вода 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      не   Непроменен 

4 Изградени 

санитарно-

охранителни 

зони около 

водоизточниците 

за питейно-

битово 

водоснабдяване 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      не   Непроменен 

5 Изградени 

водохващания; 

Реконструирани 

водохващания 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      не   Непроменен 

6 Изградени 

помпени 

станции; 

Реконструирани 

помпени 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      не   Непроменен 
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станции 

7 Брой проучени 

допълнителни 

водоизточници 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно          Непроменен 

  

8 Изградена и 

рехабилитирана 

канализационна 

мрежа 

Км. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      Реконструкци

я на 1070 м 

канализацион

на мрежа  по 

ул. Полк. 

Серафимов и 

ул. "Наталия.  

  Подобрен 

9 Изградени 

ПСОВ; 

Реконструирани 

ПСОВ 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      Изгражда се 

съоръжение 

за 

пречистване 

на 

инфилтриран

и води от 

депото за 

битови 

отпадъци 

Изграден

о е 

съоръжен

ие за 

пречиства

не на 

инфилтри

рани води 

от депото 

за битови 

отпадъци 

Подобрен 

10 Изградени 

центрове за 

оползотворяване 

на утайки, 

генерирани от 

ПСОВ 

Бр. ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно      не   Непроменен 
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11 Изградена 

цялостна 

канализационно- 

отводнителна 

мрежа 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

12 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - Виево 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

13 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - 

Стойките 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

14 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - 

Момчиловци 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

15 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - Широка 

лъка 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

16 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - Смилян 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

17 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - Търън 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 
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18 Изградена 

канализационна 

мрежа и модулна 

ПСОВ - 

Могилица 

Да/не ВиК/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

Мярка 5.3. Ефективно управление на отпадъците 

19 Изградени 

съоръжения, 

осигуряващи 

ефективно 

управление на 

отпадъците; 

Реконструирани 

съоръжения 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно   да Започнато е 

изграждане на 

сепарираща и 

компостираща 

инсталация на 

ТБО - Теклен 

дол 

Въведена   

сепарираща и 

компостиращ

а инсталация 

на ТБО - 

Теклен дол 

  Подобрен 

20 Подобрена 

информационна 

система за 

управление на 

отпадъците 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно   да   не   Непроменен 

21 Доразвита 

системата за 

разделно 

събиране на 

отпадъците 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно   да ДА-

Организирано е 

разделно 

събиране на 

формирания 

отпадък. 

Сключен е 

договор с фирма 

„Булекопак“. 

не Изградена 

е 

сепарира

ща и 

компости

раща 

инсталаци

я на ТБО 

Подобрен 

Мярка 5.4. Дейности за премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им 
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22 Намалено ниво 

на фини прахови 

частици (ФПЧ) в 

атмосферния 

въздух 

|ag/m

3 

Община 

Смолян 

Ежегодно Ок. 

46,47 

Под 

40 

96 броя 

превишавания  

84 броя 

превишавания 

при 365 

измервания  

39,40 

mg/m
3 

58 

превишав

ания през 

2018 при 

312 

измерван

ия  

 

Подобрен 

Мярка 5.5. Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие 

23 Разработени 

планове за 

управление на 

защитени 

територии и 

планове за 

управление на 

защитените зони 

от НАТУРА 

2000; 

Извършени 

актуализации 

Бр. Община 

Смолян

/ 

РИОСВ 

Ежегодно   32   Изготвяне и 

изпълнение 

на програми 

за опазване на 

околната 

среда; за 

ФПЧ, за 

управление на 

отпадъци и за 

управление на 

утайки 

  Непроменен 
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След като оценителя прегледа изпълнените дейности по тази цел, счита, че е постигнат 

значителен напредък и за краткото време от началото на изпълнението на ОПР са 

изпълнени много дейности, засягащи всеки аспект от тази цел. Статистиката от 

индикаторите, обаче показва друга картина; от 23 индикатора, по 7 се отчита 

подобрение, а по 16 няма промяна. Това се дължи на твърде конкретното разписване 

на индикаторите и наблягането на отчитането на индикатори за продукт, а не 

толкова отчитане на индикатори за резултат и за въздействие. Това в известна 

степен затруднява, а не улеснява процеса на оценка и налага преосмислянето на 

системата от индикатори.  

Оценителят счита, че обемът от тези дейности не съответства на времето, оставащо на 

разположение до края на програмния период и ресурсите, които биха могли да се 

отделят за тях, и препоръчва актуално приоритизиране, което да създаде реализируема 

програма до 2020 година. 

Цел 6: Енергийна ефективност/ Цел 6: Подобряване на екологичната инфраструктура в 

общината/ 

Мерките за въвеждане на енергийна ефективност също се изпълняват активно, като 

освен, че е изготвен план за действие, се въвеждат мерки за ЕЕ в редица училища и 

детски градини и многофамилни жилищни сгради.   

В рамките на тази цел са изпълнени редица проекти, насочени към Изграждане на нови, 

реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни мрежи; 

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа; Проектиране, 

СМР и въведена в експлоатация Сепарираща и компостираща инсталация за битови 

отпадъци във връзка с реконструкция и модернизация на регионалното депо за ТБО 

Теклен дол в гр. Смолян. 

Изпълнени са следните конкретни проекти за подобряване на енергийната ефективност:  

 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в две 

сгради на територията на община Смолян - ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ и ОДЗ „РОДОПЧАНЧЕ“, финансиран по Норвежката програма, 

като по този проект е подменена горивната база, инсталирани са котли за пелети, 

а на ОДЗ „Родопчанче“ е инсталирана система със соларни панели за 

осигуряване на топла вода.  
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 Доставка на нов изцяло  електрически автомобил за нуждите на община Смолян 

 Изпълнение на мерки по енергийна ефективност в ЦДГ №10 Детелина и в ОДЗ 

11 Митко Палаузов, град Смолян 

 Прилагане на мерки за ЕЕ чрез въвеждане на ВЕИ в 3 детски градини на 

територията на община Смолян" - поставяне на соларни инсталации.  

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради – към 2018 г. -  

По информация на АУЕР в общината функционират два обекта за производство на 

енергия от възобновяеми източници – слънчева енергия с мощност 0.06 MW. В Таблица 

7.2, част от ОПР, като базова стойност за Брой изградени соларни, водно и вятърно 

електрически централи са заложени 13 такива, което не отговаря на информацията от 

АУЕР. Тази част от таблицата следва да се прецизира. 
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№ Индикатор Мерн
а 
едини
ца 

Източник 
на 
информа
ция 

Период 
на 
отчита
не 

Базова 
стойно
ст 

Целева 
стойно
ст 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Влошен/Подобрен/
Изпълнен 

Мярка 6.1. Въвеждане на енергоефективни системи          

1 Разработена 

Общинска 

програма за 

енергийна 

ефективност 

2014-2020 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

Не 
Да

 ДА-план 

за 

действие 

за 

устойчиво 

енергийно 

развитие 

2014 – 

2020 г 

  
 
 Изпълнен 

2 Ремонтиран

и сгради с 

въведени 

мерки за 

енергийна 

ефективност 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегод

но 

26 54 3 бр. - 

ремонтир

ани 

сгради с 

въведени 

мерки за 

енергийна 

ефективн

ост – бл. 

Синчец /3 

Доставка 

на нов 

електриче

ски 

автомобил 

за 

нуждите 

на община 

Смолян 

по схема 

1- ПМГ 

Васил 

Левски 

ОДЗ11 и 

ЦДГ 10, 

IIОУ, VI ОУ 

и ОДЗ 

Родопчанче 

29 сгради по 

енергийна 

Общо 45 сгради – 83% Подобрен 
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входа/, 

бл. 

България 

и бл. 

Еделвайс. 

на НДЕФ, 

с бюджет 

на прокта 

44880;  

Изпълнен

ие на 

мерки по 

ЕЕ в ЦДГ 

10 

Детелина 

и в ОДЗ 

11 гр. 

Второ ОУ, 

VI ОУ и 

ОДЗ 3 

Общо 

сгради: 8 

ефективност 

(28 

завършени) 

3 Реконструир

ана и 

модернизир

ана 

Топлоцентр

ала - 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

Не Да   не 
 
 Непроменен 
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Смолян 

4 Брой 

обследвани 

сгради за ЕЕ 

от 

обществени

я и 

жилищен 

фонд в 

община 

Смолян 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегод

но 

33 Всички 25 

жилищни 

сгради и 5 

общински 

сгради.  

28 сгради, 

5 напълно 

завършен

и 

 - ПМГ 

Васил 

Левски 

ОДЗ11 и 

ЦДГ 10, 

IIОУ, VI ОУ 

и ОДЗ 

Родопчанче 

29 сгради по 

енергийна 

ефективност 

(28 

завършени) 

Общо 45 сгради – 83% Подобрен 

5 Разработен 

и внедрен 

информацио

нен портал 

за 

популяризи

ране 

мерките за 

ЕЕ 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегод

но 

Не да Да- на 

страницат

а на 

общината 

   Изпълнен 
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Мярка 6.2. Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси  

6 Изготвена 

общинска 

програма за 

устойчиво 

използване 

на 

възобновяем

и енергийни 

източници 

Да/не Община 

Смолян 

В края 

на 

периода 

не Да Да-план 

за 

действие 

за 

устойчиво 

енергийно 

развитие 

2014 – 

2020 г., 

    Изпълнен 

7 Брой 

изградени 

соларни, 

водно и 

вятърно 

електрическ

и централи 

Бр. АУЕР Ежегод

но 

13 23 не не  2 

функционир

ащи  обект а 

за 

производств

о на енергия 

от слънчева 

енергия към 

2018 

9% Подобрен 
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От посочените 7 индикатора, 3 са изпълнени, 3 са подобрени и само 1 е непроменен. 

Така погледнато, това прави тази цел една от най-добре изпълнените до момента в 

плана. Оценителят препоръчва да се разграничат по-добре индикатор 4 и 7, тъй като 

към момента резултатите от тях се дублират.  

Броят изградени соларни, водно и вятърно електрически централи е едва 9% от 

планираните. Препоръчва се да се преосмислят възможностите за изграждане и 

функциониране на ел. централи на база ВЕИ към момента и да се ревизира техният 

начален брой, който не кореспондира с цифрите, подадени от АУЕР.  

Да се прецени дали проектът за Топлоцентрала – Смолян остава като приоритетен в 

ОПР на община Смолян 2014-2020. 

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

технологии 

Цел 7  е насочена към информационните и комуникационните технологии. През 

изминалия период се наблюдава подобрение на достъпа, като липсва информация за 

покритието с широколентови технологии.  

По тази цел няма изпълнени конкретни проекти в периода.  
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№ Индикатор Мерн
а 
едини
ца 

Източник 
на 
информац
ия 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойно
ст 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Вл
ошен/Подобрен
/Изпълнен 

1 Покритие на 

широколентовите 

технологии за цифров 

пренос на данни 

% Телекомун

икацио 

нни 

компании 

Ежегодно ок. 60% 100% 0,8 3% пункта ръст 

на лицата, 

които ползват 

интернет 

  Подобрен 

2 Реализирана Е-община Да/не Община 

Смолян 

В края на 

периода 

не Да     
 
 Подобрен 

3 Брой обособени нови 

обществени места за 

достъп до Интернет 

Бр. Телекомун

икацио 

нни 

компании 

Ежегодно 1 6 2 - Стар 

център и  

Мултифунк

ционалните 

спортни 

площадки 

до Стар 

стадион 

0, но се 

поддържат 

двете от 2015 

  Подобрен 
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Общината е подобрила електронни услуги, с които да се улесни достъпа на гражданите 

до администрацията, обособени са нови места за достъп до интернет. В резултат се 

повишават и броя на хората, които ползват интеренет.  

ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТ 2 

Оценката на изпълнението на Приоритет 2 показва, че през изминалия кратък период от 

време е изпълнен изключително голям обем от дейности, насочени равномерно към 

приоритизираните в стратегията сфери на действие. Изпълнението на плана е 

напреднало, но въпреки това, Оценителят счита, че заложените дейности са 

изключително обемни и изпълнението им в рамките на предстоящия период до 2020 

година е трдунопостижимо. Именно поради тази причина, препоръчваме 

преразглеждане на мерките и тяхното повторно приоритизиране съобразно вече 

извършените дейности и належащите актуални нужди на общината.   

Приоритет 3: Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и 

транснационално сътрудничество 

Приоритет 2 е съсредоточен в 2 конкретни мерки, едната инфраструктурна, другата – 

насочена към партньорства и обмяна на опит. Към настоящия момент не е 

регистрирано изпълнение на първата мярка, като трябва да се отбележи, че нейното 

изпълнение не е изцяло в юрисдикцията на общината. Що се отнася до Мярка 2, 

нейното изпълнение е изключително активно и ползотворно. 

Изпълняват се Проект "Многостепенно управление  за интегрирано и устойчиво 

регионално развитие" с акроним MUSTER по програма „Европа за гражданите“ и 

Проект "Комерсиализация  на интелигентни градски квартали", с акроним SmartImpact 

по програма УРБАКТ 
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№ Индикатор Мерна 
единиц
а 

Източни
к на 
информа
ция 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Влош
ен/Подобрен/Изпъ
лнен 

1 Изградена пътна 

мрежа и открити 

гранични 

пунктове, 

свързващи 

директно 

Община Смолян 

с Република 

Гърция 

Да/не Община 

Смолян/ 

АПИ 

В края на 

периода 

В процес Да не не  Стартир

али 

дейност

и по 

изгражд

ане на 

пункт 

Рудозем

-Елидже 

Подобрен  

2 Изграждане на 

скоростен път от 

висок клас част 

от пътни оси на 

България и 

свързаност с 

Европейски 

транспортни 

коридори 

Да/не Община 

Смолян/ 

АПИ 

В края на 

периода 

не Да не не 
 
 Непроменен

 

Мярка 2. Партньорства и обмяна на опит  

3 Брой нови 

споразумения за 

побратимяване 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 7 13 не не  Стартир

ала 

процеду

ра за 

официал

но 

подписв

ане на 

споразу

Подобрен 
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мение 

със Сю 

Чанг, 

Китай и 

Мичури

нск, 

Русия 

4 Брой 

осъществени 

съвместни 

проекти с 

побратимени 

общини и други 

общини 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 9 18 4 4 2 Изпълнен - 

Реализирани в 

периода общо 10.  

5 Брой 

организирани 

спортни и 

културни 

мероприятия с 

международно 

участие 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   7 6 7 2 Изпълнен – общо 

15 

6 Брой 

организирани 

ежегодни 

младежки 

обмени 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 4 7 1-

Младеж

ки 

обмен 

между 

Община 

Смолян 

и 

Община 

Кишпещ 

1-

Младеж

ки 

обмен 

между 

Община 

Смолян 

и 

Община 

Кишпещ 

4 

Смолян 

и 

Кишпещ

, 

Унгария 

Изпълнен – общо 

6 в периода 
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7 Осъществено 

сътрудничество 

между 

университети, 

научно-

изследователск, 

технологични и 

академични 

институции и 

бизнес 

организации 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно   Да не не 1 Изпълнен - 1 

8 Разработен и 

поддържан общ 

информационен 

интернет-портал 

за 

популяризиране 

на 

туристическите 

възможности на 

трансграничния 

регион 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно   да не не не Непроменен 
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ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТ 3 

Приоритет 3  отбелязва прогресивно изпълнение, като от общо 8 индикатора, 4 са 

изпълнени. Сътрудничеството в общината се постига на всички нива, като се полагат 

усилия за поддържане на изградените връзки и създаване на нови такива.  

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

развитие 

Приоритет 4 е със социална насоченост и има важно значение за демографското и 

социалното развитие на общината. Той е разделен на общо 6 цели, насочени към 

образование, пазар на труда, здравеопазване, култура.  

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

Първата цел е насочена към образованието, като тя е разделена на 2 мерки, логично 

разпределени в инфраструктура и образователно равнище.  

В рамките на тази цел са реализирани или се реализират редица проекти, изпълнени от 

различни организации и инситуции и фирми, насочени към Подобряване 

образователното равнище на човешкия ресурс – Повишаване качеството на 

предлаганите образователни услуги:  "По-добро бъдеще чрез включващо 

образование""; Училището - работилница за мечти; Проект "Училищен плод"; Проект 

"Play, be free", "Еразъм+", Кариернориентиране на ниво училище; Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им  за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час); Център за 

проектно базирано обучение към Фондация "Америка за България", НП "Без свободен 

час в училище. Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, 

Твоят час; Научи се да караш ски, проект "Подпомагане на ФВС в училищата, 

Училищен плод, проект "Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила. "Часът на Иви и 

Енчо", проект "Опознай природата". По-успешен старт в кариерата чрез практика в 

сферата на уеб дизайна и SEO  оптимизацията по програма Еразъм+; и проекти, 

насочени към Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост и повишаване на 

качествените характеристики на човешките ресурси : Нови възможности за трудова 
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реализация в "ИНА - СТИЛ" ЕООД ; Предоставяне на услуги за ранно детско развитие 

в община Смолян; .  
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№ Индикатор Мерна 
едини
ца 

Източник 
на 
информация 

Период на 
отчитан
е 

Базова 
стойн
ост 

Целева 
стойно
ст 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/
Влошен/Подо
брен/Изпълне
н 

 

  
Мярка 1.1. Подобряване на обучителната среда - постигане на ефективно управление на наличните ресурси в образованието 

 

1 Ремонтирани и 

адаптирани 

сгради на 

образователната 

инфраструктура 

Бр. Образовате

лни 

институции

/ Община 

Смолян 

Ежегодно   33 Частични и 

текущи 

ремонти 

Освежителн

и и малки 

ремонти на 

28 общински 

образовател

ни 

институции 

 Частични и 

текущи ремонти 

на 28 общински 

образователни 

институции 

Подобрен 

85% 

2 Извършени 

енергоефективни 

мероприятия в 

сгради на 

образователната 

инфраструктура 

Бр. Образовате

лни 

институции

/ Община 

Смолян 

Ежегодно 11 33 не   5 образователни 

институции 

Подобрен 

15% 

3 Подобрена 

материално-

техническа база в 

учебните 

заведения 

Бр. Образовате

лни 

институции

/ Община 

Смолян 

Ежегодно   33 не   Обзавеждане и 

оборудване за 5-те 

ремонтирани 

заведения 

Подобрен 

15% 

4 Осигурено 

техническо 

оборудване за 

лабораторни 

Бр. Образовате

лни 

институции

/ Община 

Ежегодно   33 не не не Непроменен 
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дейности и 

експерименти 

Смолян 

5 Създадени 

виртуални 

библиотеки, бази 

данни и други 

информационни 

системи за 

нуждите на 

образованието 

Бр. Образовате

лни 

институции

/ Община 

Смолян 

Ежегодно   33 не в 33 

заведения за 

прилага 

Национална 

електронно 

информацио

нна система 

в 

предучилищ

ното и 

училищното 

пбразование 

  Подобрен 

6 Обновени ИКТ 

системи и 

оборудване в 

сектора на 

общото и 

професионалното 

образование 

Бр. Образовате

лни 

институции

/ Община 

Смолян 

Ежегодно   33 Има 

електронна 

информаци

онна 

система, с 

актуална 

база данни 

за 

образовани

ето и 

постоянен 

достъп до 

интернет. 

    Подобрен 

Мярка 1.2. Подобряване образователното равнище на човешкия ресурс - Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги 
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7 Брой открити 

нови филиали, 

включително и на 

чуждестранни 

университети 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 3 5   не   Непроменен 

8 Проведени 

обучения за 

повишаване 

професионално-

квалификационно 

равнище на 

педагогическите 

кадри 

Бр. Образовате

лни 

институции 

Ежегодно   20    506 

Проведени 

обучения за 

повишаване 

професионално-

квалификационно 

равнище: 

- от училищата – 

приблизително 

387 бр. 

- от детските 

градини – 119 бр. 

Изпълнен 

9 Разработени 

програми за 

осмисляне на 

свободното време 

на децата и 

младежите 

Бр. Община 

Смолян/ 

НПО 

Ежегодно   7   6 1 бр. Стратегия за 

развитие и 

подкрепа 

личностното 

развитие на децата 

и учениците от 

община Смолян 

 

ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ 

/ЦПЛР/ - ОДК – 

СМОЛЯН работи 

с 590 деца в общо 

Изпълнен 
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37 програми по 

интереси 

10 Разработени 

програми за 

превенция на 

ранното отпадане 

от училище и за 

пълноценното 

интегриране на 

децата от 

етнически 

малцинства 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   2   1 проект - 

По-добро 

бъдеще чрез 

включващо 

образование 

Осъществен

а 

координация 

между отдел 

Закрила на 

детето, 

учебните 

заведения и 

общината 

Изпълнение 

Решение на МС 

№373/05.07.2017 

за създаване на 

механизъм за 

съвместна работа 

на институциите 

по обхващане и 

здържане в 

образов. Система 

на деца и ученици 

в здължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

Изпълнен 

11 Брой създадени 

частни 

обучителни 

центрове и детски 

градини 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   5   с. Търън ОУ 

Стою 

Шишков - 

Център за 

проектно 

базирано 

обучение 

  Подобрен – 

20% 

12 Проведени 

стажове за млади 

хора със средно 

или висше 

образование във 

фирми 

Бр. Община 

Смолян/ 

Фирми 

Ежегодно   25   1 Проект 

ПГТТ 

Христо 

Ботев 

 Подобрен 
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Образованието е силно застъпено в изпълнението на ОПР на община Смолян, като е 

обърнато внимание както на инфраструктурата, така и на образователното равнище, От 

общо 12 формулирани индикатора, едва по 3 няма движение, 3 са изпълнени, а 

останалите са подобрени с повече от 50%, което прави тази цел най-добре 

реализираната в плана. 

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

Тази цел има социално-икономическа насоченост като е тясно обвързана както с 

демографската ситуация в общината, така и с образованието и икономиката. В рамките 

на тази цел са предвидени мерки за интеграция и повишаване на квалификацията, като 

те са обобщени общо в 2 Мерки. 
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№ Индикатор Мерн
а 
един
ица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Баз
ова 
ст
ойн
ос
т 

Це
лев
а 
ст
ойн
ос
т 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/
Влошен/Подо
брен/Изпълне
н 

 Мярка 2.1. Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост 

151 Проведени 

мотивационни 

обучения 

Бр. ДБТ/ 

Обучителни 

институции 

Ежегодно   7 1 бр - 16 

лица 

81 лица+20   Изпълнен 

152 Реализирани 

стажантски 

програми 

Бр. Обучителни 

институции/ 

ДБТ 

Ежегодно   7 1 програма -

2 стажуващи 

24 лица 4 програми - 18 

лица 

Изпълнен 

153 Проведени 

продължаващи 

обучения за 

възрастни 

Бр. Обучителни 

институции/ 

ДБТ 

Ежегодно   7       Непроменен 

154 Увеличена 

заетост при 

младежите, 

хората над 50 

години и 

малцинствата 

да/не ДБТ/ НСИ Ежегодно   да да-

реализирана 

заетост на 

249 лица 

  3 програми -44 

лица 

Подобрен 

Мярка 2.2. Повишаване качествените характеристики на заетите лица 

155 Брой заети лица, 

преминали 

обучение/ 

преквалификация 

Бр. ДБТ/ 

Фирми/ 

Синдикати 

Ежегодно           Непроменен 
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Проведени са мотивационни обучения, стажантски програми и мерки за заетост сред 

младежите, хората над 50 години и малцинствата. По изпълнението на целта е работено 

активно през изминалия период.  

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

на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение 

Тази цел е изцяло със социална насоченост, като е насочена към подобряване на 

качеството на живот на хората в уязвими групи, подобряване на социалните услуги, на 

социалната инфраструктура и капацитета за управлението им и на  включването на  

хората от уязвимите групи на пазара на труда.  

В рамките  на тази цел са изпълнени проекти по Мярка 3.1:  Осигуряване на топъл обяд 

в община Смолян ; Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от 

Община Смолян; “Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез 

превенция на социалното изключване”; "проект „Дом и подкрепа за всяко дете - Център 

за настаняване на деца/младежи с увреждания“, който се намира в гр.Смолян, кв. 

Устово.";„Приеми ме-2015“.
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№ Индикатор Мерна 
единица 

Източник 
на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/
Влошен/Подо
брен/Изпълне
н 

1 Брой подкрепящи 

услуги в 

общността и в 

домашна среда за 

деца и възрастни 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 9 15 10 от 

Общностния 

център - 

1127 деца и 

техните 

родители са 

получили 

помощ 

3+5: 

3 социални 

услуги 

„Личен 

асистент

“, 

„Социален 

асистент

“ и 

„Домашен 

помощник

“ се 

предостав

ят на 150 

потребит

еля 

Още 5 

услуги 

 Изпълнен 

2 Създадени 

мобилни екипи за 

социални, здравни, 

психологически и 

домашни услуги 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   5 осигуряване 

на 27 

възрастни 

самотни 

хора чрез 

мобилни 

екипи за 

Топъл 

обяд 

Общносте

н център 

Дневен 

център за 

деца и 

1/Топъл обяд 

2/Общностен център 

3/Дневен център за 

деца и възрастни с 

увреждания 

4/Център за 

обществена подкрепа 

Изпълнен 
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храна по 

домовете 

възрастни 

с 

увреждан

ия 

Център за 

обществе

на 

подкрепа 

 

 

5/ Звено за услуги в 

домашна среда (Личен 

асистент, Социален 

асистент и Домашен 

помощник) 

 

 

3 Обновена 

социална 

инфраструктура 

и енергийна 

ефективност 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   5       Непроменен 

4 Изградени нови 

социални жилища 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   10 1 жилище - 

7 деца 

Подготве

но е 

проектно 

предложе

ние 

  Подобрен  

5 Разкрити 

наблюдавани 

жилища/ 

Центрове за 

настаняване на 

възрастни с 

психични 

разстройства 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   2       Непроменен 

6 Разкрит дневен 

център за 

психично болни 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 0 1      През 2018 година е 

подаден проект за 

Дневен център за 

възрасти с деменция – 

ще се изпълнява през 

2019-2020 

Подобрен 
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7 Разкрит Дневен 

център за 

възрастни 

самотно 

живеещи хора 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 0 3      Разработено и 

подадено проектно 

предложение пред 

ОПРЧР, което не е 

получило  

финансиране.   

Непроменен 

8 Разкрити 

центрове за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   1       Непроменен 

9 Разкрит център 

за ранна 

интервенция на 

уврежданията 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 0 1     1 

Общностен център 

предоставя услугата 

„Ранна интервенция 

на уврежданията“ 

Изпълнен 

10 Разработени 

многодишни 

програми за 

активно стареене 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 0 2       Непроменен 

11 Увеличаване броя 

на приемните 

семейства 

Бр. Община 

Смолян, 

ДСП 

Ежегодно 23 46 да - Приеми 

ме 2015 - 27 

семейства, 

32 деца 

Да -70, 

настанени 

деца 63 

да - Приеми ме 2017 - 

30 семейства, 29 деца 

Изпълнен 

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

12 Проведени 

обучения/ 

Обменени опит и 

добри практики 

Бр. Община 

Смолян/ 

Ежегодно     3 53 

обучения 

на 80 лица 

 1 Изпълнен 

Мярка 3.3. Модернизиране на социалната инфраструктура и създаване на благоприятни възможности за мобилност на хората с увреждания 
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13 Изградена и 

реконструирана 

инфраструктура 

за предоставяне 

на социални 

услуги 

Бр. Община 

Смолян/ 

Ежегодно           Непроменен 

14 Разкриване на 

малки домове за 

стари хора за 

предоставяне на 

качествена 

резидентна 

грижа 

Бр. Община 

Смолян/ 

в края на 

периода 

  2       Непроменен 

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

15 Брой на лицата 

на пазара на 

труда от уязвими 

групи или 

полагащи грижи 

за зависими 

членове на 

семейството 

Бр. ДБТ/ 

Центрове за 

подкрепа 

Ежегодно     182 122 лични 

асистент

а 

 150 лични, социални 

асистенти и домашни 

помощници  на хора с 

увреждания или в 

невъзможност за 

самообслужване  

Подобрен 
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Тази цел също е била обект на активна работа през последните няколко години, като 

индикаторите показват положителна посока на развитие в много направления: 5 от 

индикаторите са изпълнени, като те са насочени към подкрепящи услуги в общността и 

в домашна среда за деца и възрастни, увеличаване на броя на приемните семейства и 

обучения на кадрите в сферата, увеличаване и разнообразяване на предлаганите 

социални услуги в общината. 

Прави впечатление, че една част от мерките са насочени към откриване на нови 

центрове за социални услуги, които са немалко на брой. При актуализация на 

документа е препоръчително да се преразгледа тяхната продължаваща необходимост 

или възможност на замяна за друга форма за предоставяне на съответната услуга.  

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

Тази цел е насочена към здравеопазването в общината. В ОПР 2014-220 година като 

основни проблеми в сектора са посочени липсата на постоянен денонощен  достъп до 

медицински услуги, нужда от групови практики, достъп до здравеопазване на малките 

населени места. Целта е структурирана в две мерки, насочени към инфраструктура  и  

услуги.  

В рамките на  тази цел е изпълнен един проект: проект „Реконструкция, обновяване и 

оборудване в МБАЛ „Д-р Бр.Шукеров” АД гр. Смолян.  
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№ Индикатор Мерна 
единиц
а 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитан
е 

Базова 
стойн
ост 

Це
лев
а 
ст
ой
нос
т 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен
/Влошен/По
добрен/Изпъ
лнен 

Мярка 4.1. Модернизиране на здравната инфраструктура 

171 Модернизирана 

техническа 

инфраструктура на 

МБАЛ "Братан 

Шукеров", гр. 

Смолян 

Да/не МБАЛ, 

Община 

Смолян 

Ежегодно Ниска 

степен 

Да 
 
 

да 

 
 

Проект „Реконструкция, обновяване и 

оборудване в МБАЛ „Д-р Бр.Шукеров” 

АД гр. Смоля
 

 
 

Изпълнен  

172 Модернизирано 

оборудване и 

обзавеждане на 

здравни и лечебни 

заведения 

Да/не МБАЛ, 

Община 

Смолян 

Ежегодно Ниска 

степен 

Да 

   
Ядрено магнитен резонанс 

Предоставено за ползване оборудване, 

преднззначено за Онкологичен център  
 

Изпълнен 

173 Осигурени мобилни 

линейки, които 

обслужват селата от 

общината 

Бр. МБАЛ, 

Община 

Смолян 

Ежегодно   10     Непроменен 

174 Изграден 

регионален център 

за онкологични 

заболявания 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно Не да не не  не Непроменен 

Мярка 4.2. Подобряване качеството на здравните услуги  
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175 Проведени 

специализации и 

стажове, 

включително и 

обмяна на опит в 

чужбина 

Бр. МБАЛ, 

Здравни 

институции 

Ежегодно   25 не не ДА- 4 лекари 

стипендианти 

след решение 

на общината 

за отпускане 

на стипендии 

за 

специализаци

я ан лекари 

Подобрен 

176 Проведени 

информационни 

кампании и 

инициативи, 

свързани с 

повишаване 

здравната култура на 

населението 

Бр. РЗИ, 

Здравни 

институции, 

Община 

Смолян 

Ежегодно   15 3 3 3  

 

Подобрен – 
60% 

177 Разкрити аптеки и 

дрогерии в по- 

отдалечените селски 

райони 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   10 не не   Непроменен 

178 Въведени 

електронни услуги в 

сферата на 

здравеопазването 

да/не МБАЛ, 

Здравни 

институции 

Ежегодно   да да да да  Изпълнен 
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По тази цел също е отчетен напредък, като 3 от индикаторите са изпълнени, 2 са 

подобрени, а 3 са непроменени. Липсата на здравни пунктове в отдалечените населени 

места остава основен проблем. Трябва да се спомене, обаче, че има 20 броя нови 

здравни кабинети. Освен това, въведената практика за отпускане на стипендии за 

специализация е похвална.   

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

Община Смолян може да се похвали със завидни по брой и по мащаб културни 

мероприятия, които не само съхраняват местни традиции и обичаи, но са и чудесен 

начин за развитие на туризма и популяризиране на дестинацията и създаване на заетост 

за местното население. През 2015 и 2016 година бе оргазнизиран и мащабният събор 

„Рожен“ след  9 годишно прекъсване. 
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№ Индикатор Мер
на 
един
ица 

Източник 
на 
информация 

Период 
на 
отчитан
е 

Базова 
стойн
ост 

Целев
а 
стойн
ост 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/
Влошен/Под
обрен/Изпъл
нен 

Мярка 5.1. Съхраняване на културната идентичност 

1 Подпомогнати 

културни инситуции, 

читалища 

Бр. Община 

Смолян/ 

Читалища 

Ежегодно   42 4 28 читалища 28 читалища Подобрен – 

19% 

2 Брой проведени 

културни събития и 

прояви 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно - 200+ 210 226 72 Изпълнен 

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

3 Подобрена 

материална база на 

РИМ "Стою 

Шишков", 

Художествена 

галерия, Библиотека, 

Планетариум и други 

обекти както и 

обекти в селата 

Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно   да ДА да-РИМ Планетариум Подобрен 

4 Създаден културен 

център 
Да/не Община 

Смолян 

Ежегодно не 
Да

   не 
 
 Непроменен 

5 Разкрити 

археолигически 

обекти 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно - -   не   Непроменен 

6 Социализирани 

археологически 

обекти 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 5 26   не   Непроменен 

7 Брой консервирани/ 

реставрирани НКЦ 
Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 6 14+   не   Непроменен 

8 Разработени планове 

и програми за 
Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 0 1 не не   Непроменен 
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управление на 

културното 

наследство 

Мярка 5.3. Развитие на спорта 

9 Възстановени/ 

обновени места за 

спорт и отдих 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно   Всичк

и 

да Спортна зала и 

плувен басейн  

Ремонт на 

стадион 

„Септември“ – 

програма Красива 

България  

Подобрен 

10 Изградена 

инфраструктура и 

съоръжения за 

развитие на спорта 

и свободното време 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 4 10 да Мултифункцион

ални спортни 

площадки  

  Подобрен 

11 Изграден 

многофункционален 

спортен комплекс 

да/не Община 

Смолян 

В края на 

периода 

не 
Да

 не да  
 да

 Подобрен 

12 Изградени бази за 

подготовка на 

спортни клубове от 

страната и чужбина 

Бр. Община 

Смолян 

Ежегодно 0 5 неясно не   Непроменен 

13 Училища с изградена 

и обновена спортна 

база и нови спортни 

съоръжения 

Бр. Община 

Смолян/ 

Училища 

Ежегодно 14 14 1 не  Стартира 

проект„Обновява

не и енергийна 

ефективност на 

образователна 

инфраструктура 

в гр. Смолян″ 

поОП РР 

Интервенциите 

са насочени към 

цялостно 

обновяване на 

ПМГ "Васил 

Левски", гр. 

Смолян с 

Подобрен 
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изграждане на 

физкултурен 

салон и 

обновяване на 

дворното 

пространство, 

цялостно 

обновяване на 

дворните 

пространства на 

три от най-

големите 

училища в гр. 

Смолян - Дворно 

пространство и 

спортни 

площадки на VI 

ОУ "Иван Вазов" 

и ГПЧЕ "Иван 

Вазов", гр. 

Смолян, които са 

в една сграда и 

Дворно 

пространство и 

спортни 

площадки на VII 

СОУ "Отец 

Паисий", гр. 

Смолян. 
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14 Организирани 

местни, регионални, 

национални и 

международни 

състезания 

Бр. Община 

Смолян/ 

Спортни 

клубове 

Ежегодно   20 42  25 събития -  

ДА - УЧАСТИЕ 

НА 300 

УЧЕНИКА 

Турнирпо 

минифутбол -120 

ученика 

Световен ден на 

ходенето - 450 

деца; 

Традиционна 

Междуученическа 

щафета - над 400 

деца 

Шосеен пробег 

Още над 20 

спортни събития 

Изпълнен 

Мярка 5.4. Развитие на младежките дейности 

15 Създаден Детски 

научен център 
Бр. Община 

Смолян 

В края на 

периода 

0 1 не не НЕ Непроменен 

16 Проведени стажове 

за учащи се и млади 

специалисти в 

държавни и частни 

структури 

Бр. Държавни и 

частни 

структури/ 

ДБТ-Смолян 

Ежегодно   30 не не да- „Мениджър 

за един ден” 
Подобрен 
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17 Подпомогнати 

участия на млади 

хора в европейски и 

международни 

инициативи 

Бр. Община 

Смолян/ 

НПО/ 

Ежегодно   100   да - 3 

м/ународни 

инциативи 

В Национална - 

подкрепи 

участието на 

ученичка в 

седемнадесетата 

Национална 

среща на 

детските и 

младежки 

парламенти и 

съвети и други 

Подобрен 

18 Въведени методите 

на социокултурната 

анимация и 

неформалното 

обучение в 

съществуващите 

социални 

предприятия 

Да/не Социални 

предприятия 

Ежегодно не да не не   Непроменен 

19 Създадени 

доброволчески 

инициативи за 

младите хора 

Бр. Община 

Смолян/ 

НПО 

Ежегодно   7   да-участие на 

170 младежи 

ДА-кампания 

„Мисия Смолян-

2017”-150 

младежи 

В рамките на 

Фонд за 

младежки 

инициативи са 

финансирани 

редица проекти 

на младежки 

организации вкл. 

И доброволчески 

инициативи 

Подобрен 
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20 Инициирани 

информационни 

кампании относно 

начина на хранене и 

двигателния режим 

на младите хора 

Бр. Община 

Смолян/ РЗИ 

Ежегодно   7 не да  да съгласно 

младежкия 

план  и също така 

проекти 

финансирани от 

младежкия фонд  

Подобрен 

21 Проведени 

инициативи за 

превенция на 

тютюнопушенето, 

употребата на 

наркотици и полово 

предавани болести 

Бр. Община 

Смолян/ РЗИ 

Ежегодно   21 не да-14 кампании, 

800 

ученика+1(про

жекция на 

филм)+1 

обучение+1_све

товен ден 

СПИН 

ДА - 2 Подобрен 
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От общо 21 заложени индикатора, 8 са непроменени, 2 са изпълнени, а подобрените са 

11. Най-слабо застъпена е мярката за Опазване, пълноценно представяне и трайно 

насищане със съвременни функции на културното наследство. Работи се активно за 

организирането и провеждането на спортни мероприятия, както и за подобряване на 

спортната инфраструктура. 

През 2015 г. по ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА "РАСТЕЖ И 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ", ПМС 19/07.02.2014г. бе изпълнен 

проект на стойност 5 млн. лева с наименование „Ремонт и рехабилитация на спортен 

комплекс в централна градска част, гр. Смолян с обекти: Доизграждане на стадион 

„Смолян“ и Инженеринг за реконструкция и рехабилитация на подобекти: Спортна 

зала, закрит плувен басейн и открита многофункционална спортна площадка“.    

През 2017г. започна проект, финансиран от ОПРР „Обновяване и енергийна 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ на стойност 6 598 928.09, 

с който се изгражда нов физкултурен салон към математическата гимназия, а също така 

се ремонтираха спортните площадки пред няколко училища в Смолян.  

Ежегодно се изготвя спортен календар, провеждат се множество състезания за ученици, 

осигуряват се средства за участие на ученици в спортни състезания на национално 

ниво. Всяка година ученици със специални образователни потребности участват в 

Световни летни и зимни игри „Спешъл олимпикс“.  

От 2015 година Община Смолян изпълнява ежегодно Общински план за младежта, в 

който се залагат дейности, касаещи младежите, който се ръководи от Общински 

консултативен съвет по въпросите на младежта. Създаден бе и фонд за 

финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с 

дейност в сферата на младежките дейности. През периода 2015-2017 година фондът 

финансира общо 45 проекта на младежки организации по 500 лв. всеки.  

Цел 6: Осигуряване на обществен ред и сигурност 

Тази тема е разгледана в няколко аспекта: намаляване на корупцията, гарантиране на 

сигурността, ограничаване на наркоманията и безопасно движение.  
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№ Индикатор Мерна 
единиц
а 

Източни
к на 
информа
ция 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойно
ст 

Целева 
стойност 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/Влош
ен/Подобрен/Изпъ
лнен 

Мярка 6.1: Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на сигурността 

 

1 Осъществен 

непрекъснат контрол 

и защита на местата 

за обществено 

ползване 

Да/ Не ОД на 

МВР/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да да  да  да 

инсталира

ни 

видеокам

ери 

Подобрение  

2 Осъществен контрол 

върху безпризорните 

кучета и 

отглеждането на 

домашни любимци, 

селскостопански и 

диви животни и 

птици на територията 

на населените места в 

Община Смолян 

Да/ Не ОД на 

МВР/ 

Община 

Смолян/ 

Ежегодно   да да  да  да 

извършва 

се 

чипиране, 

кастриран

е и 

обезпараз

итяване  

Подобрение 

Мярка 6.2: Утвърждаване на принципите на доброто управление и противодействието на корупцията  
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3 Въведени механизми 

за осигуряване на 

прозрачност и 

отчетност при 

функциониране на 

институциите. 

Да/ Не Институ

ции на 

територ

ията на 

община 

Смолян 

Ежегодно   да да  да да   Подобрен  

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

4 Брой проведени 

кампании за борба с 

наркоманията и 

противообществените 

прояви 

Бр. ОД на 

МВР/ 

Община 

Смолян/ 

ПИЦ - 

Смолян 

Ежегодно   14 7 5   Подобрен – 93% 

Мярка 6.4: Осигуряване безопасност на движението в община Смолян  

5 Изградени 

технически средства 

за организация и 

регулиране на 

движението и на 

предпазни и 

направляващи 

да/не ОД на 

МВР/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   да да да  да Изпълнен 



120 

 

устройства 

6 Проведени кампании/ 

мероприятия за 

повишаване 

осведомеността на 

участниците в 

движението по 

проблемите на 

безопасността 

Бр. ОД на 

МВР/ 

Община 

Смолян 

Ежегодно   7 2     Подобрен - 28,5% 
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ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТ 4 

Приоритет 4  включва всички социални сфери, като изпълнението е напреднало 

значително. Общината следва предварително начертаната програма и не е допусната 

прекалена фокусираност на изпълнението върху едни мерки за сметка на други. 

Пълноценно се изпълняват мерките в сферата на образованието, културата, спорта, 

младежките дейности, социалните дейности. По отношение на здравеопазването се 

въвеждат инициативи, които да подобрят предлаганите услуги.   

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

компетентно управление с участие на гражданите 

Подобряването на административния капацитет е важна част от един общински план за 

развитие. Разделен е на 2 цели – за повишаване на капацитета и за разширяване на 

партньорствата. В рамките на приоритета са реализирани следните проекти: 

проект „По-компетентни и мотивирани служители на Община Смолян ”,      Финансово 

управление и координация на средствата от ЕС между ОПР на Община Смолян и 

ИПГВР на град Смолян; „Изграждане и функциониране на Областен информационен 

център – Смолян“; Проект «Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян» 

Цел 1: Повишаване капацитета на местната администрация за справяне с 

предизвикателствата пред развитието на общината 
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№ Индикатор Мер
на 
един
ица 

Източник на 
информация 

Период 
на 
отчитан
е 

Базо
ва 
сто
йнос
т 

Целе
ва 
стой
нос
т 

2015 2016 2017 Оценка 
Непроменен/В
лошен/Подоб
рен/Изпълнен 

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

Мярка 1.1. Повишаване административния капацитет на администрацията 

1 Електронни услуги, 

предлагани от 

община Смолян 

Бр. Община Смолян два пъти 

през 

периода 

15 Всич

ки 

  няма нови; 26 

заявления 

обработени 

Генериране на 

интернет акаунт 

– 16 бр. 

Подобрен 

2 Въвеждане на 

принципа 

обслужване на 

"едно гише" 

да/не Община Смолян в края на 

периода 

  да не не  не Непроменен 

3 Брой обучени 

общински 

служители 

Бр. Община Смолян Ежегодно - Всич

ки 

275+55 27 

събития+372 

участника 

  Подобрен 

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

4 Организирани 

обучения и форуми 

за управление на ЕС 

проекти и 

представяне на 

добри практики 

Бр. Община Смолян/ 

Обучителни 

институции 

Ежегодно   7 ОИЦ – 

Смолян  

ОИЦ – 

Смолян  

 ОИЦ – Смолян  

  

  

Изпълнен 

5 Създадени 

проекти, в т.ч. и 

технически за 

включване в пакет 

с готови проекти 

(project pipeline) 

Бр. Община Смолян/ 

Сдружения 

Ежегодно   14 37     Изпълнен 

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

партньорства 

между местната 

власт, бизнеса, 

структурите на 

гражданското 

общество и 

местната 

общност 

бр. Община Смолян Ежегодно   14      Създадена 

местна УРБАКТ 

група  

Подобрен 

7 Осъществен 

активен 

консултативен 

процес за 

комуникация 

между общинска 

администрация и 

местна общност - 

обществени 

обсъждания на 

важни за 

общината въпроси 

бр. Община Смолян Ежегодно   28 11 6   Подобрен -

55% 

8 Създадени нови 

граждански 

сдружения 

бр. Община Смолян, 

Синдикати 

Ежегодно           Непроменен 

9 Създадени 

обществени съвети 

в помощ на 

местното 

самоуправление 

бр. Община Смолян, 

Кметства и 

кметски 

наместничества 

Ежегодно   11       Непроменен 
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ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТ 5 

През изминалия период за изпълнението на плана са проведени редица мероприятия за 

подобряване на административния капацитет и обслужването на хората, включително 

въвеждане на електронни услуги. Общината е в готовност да премине към  напълно 

електронен документооборот. 

Обобщение по оценката на степента на постигане на цалите на ОПР на община 

Смолян 2014-2020 

От една страна  община Смолян разполага с уникални  природни забележителности, 

богато материално и съхранено от стотици години нематериално културно наследство, 

които могат да бъдат повод за гордост, но и в които е необходимо да се инвестира за 

запазването, съхранението и популяризирането им. От друга страна, безработицата, 

ниските трудови възнаграждения, миграцията на населението и благоденствието на 

населението като цяло са фактори, на които задължително следва да се обърне 

внимание, в противен случай застаряването и обезлюдяването на района, няма да бъдат 

само тенденция, а реалност. Върху тази теза е построена и стратегическата рамка на 

Общинския план за развитие, като са приоритизирани всички важни за общината сфери 

и детайлно са описани конкретните мерки, които да доведат до тяхното постигане.  

Стратегическата рамка на документа е изключително подробно разписана, което 

демонстрира ясната визия за нуждите на общината още в началото на програмния 

период. Прави впечатление, че не са налице ясно изразени диспропорции при 

реализацията на стратегията и работата през годините е насочена към всички 

приоритети и цели. За целите на отчитане и оценка на документа затруднение 

представляват големият брой индикатори. Препоръчва се те да бъдат ревизирани при 

евентуална актуализация на документа. В системата от индикатори са включени 

основно индикатори за продукт,  чието неизпълнение невинаги е свързано с 

неизпълнението на самата мярка. Именно поради тази причина, оценителят се е 

запознал подробно с всички годишни доклади и съпътстващи документи за 

изпълнението на плана и е направил своята оценка на база цялата събрана информация, 

не само на база системата от индикатори.  

В обобщение на направената оценка за степента на изпълнение на целите на 

Общинския план за развитие на община Смолян може да се каже следното: 
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 Общината е работила изключително активно и методично за постигане на 

заложените в плана цели; 

  Не се наблюдава висока степен на постигане на едни цели за сметка на други: 

положени са равномерно разпределени усилия по всички приоритизирани сфери; 

 С по-висока степен на изпълнение от останалите (макар и не открояваща се) 

може да се посочи образованието, където успешно са насочени усилия за 

повишаване качеството на образованието, инфраструктурата и квалификацията.  

 С по-ниска степен на изпълнение може да се посочи здравеопазването, въпреки 

това, там също има добри практики, които трябва да се вземат предвид.  

 По отношение цялостното изпълнение на плана, може да се каже, че 

изпълнението му е значително напреднало и са отметнати една немалка част от 

поставените задачи. Въпреки това, оценителят счита, че стратегическата рамка е 

твърде натоварена с дейности и е необходимо преразглеждане точно на този 

етап от изпълнението на плана с цел повторно приоритизиране на мерките с 

оглед постигнатите вече резултати и актуалните нужди на общината.  

IV. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси -  
Анализът на ефикасността на използваните ресурси при изпълнение на ОПР 

Смолян 2014-2020 е ключов елемент при формирането на настоящата междинна 

оценка. Оценката за ефикасност съпоставя вложения ресурс спрямо постигнатия 

резултат. Експертната оценка на ресурсите при реализиране на плана и тяхното 

разпределение по приоритети към 2018 г. се базира на обобщените резултати и 

аналитичния преглед на изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от 

междинната оценка. Оценителят събра информация за изпълнените проекти от ИСУН, 

Годишните доклади и общината. Финансова информация, обаче, е налична единствено 

от ИСУН, поради което оценителят е базирал анализа си върху този източник.  В така 

направения анализ на финансовите ресурси, за пълнота на оценката, са взети предвид 

всички реализирани проекти, с извършени плащания по тях, в периода 2014-2018 г., 

както и договори, които са сключени и са в процес на изпълнение. Това са проекти в 

етап на изпълнение и все още не са реализирани всички плащания по тях, но това са 

договорени средства, които ще бъдат реализирани и ще допринесат за изпълнението на 

ОПР до края на периода на действие на документа.  
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Реализираните финансови средства са съпоставени с планираните финансови 

средства в индикативната финансова таблица, представена в ОПР Смолян, по 

съответните стратегически цели и приоритети, залегнали в стратегията.  

Към настоящия момент на 2018 година се направи изчисление, че за изпълнението на 

Общинския план за развитие е вложен значителният ресурс от 113 867 855,6 лева, което 

е израз и на активните кампании, проведени през изминалия период.  

Общия преглед по Приоритети показва следното:  

 

 

Фигура 6 Процент усвоени средства и усвоени средства в лв. от община Смолян за 

периода 2014-2018 година, Източник: ИСУН, община Смолян 

Насоките на Европейската комисия, описани в The resource for the evaluation of Socio-

Economic Development (EVALSED), September 2013, и в Работен документ на ЕК № 5 

1,963999331 

19,35328143 

0,425063073 

13,30219304 

31,62460493 

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет 5 
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СМОЛЯН 
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„Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния 

период” и позволява да бъдат направени изводи и заключения в сравнителен план за 

степента на изпълнение на приоритетите и целите на ОПР 2014- 2020 предлага следната 

скала за оценка:  

· ниска степен на изпълнение - под 15% усвоени спрямо планираните средства; 

· средна степен на изпълнение - от 15,1% до 30% усвоени спрямо планираните 

средства; 

· висока степен на изпълнение - над 30,1% усвоени средства. 

Следвайки този подход, можем да заключим, че в рамките на ОПР на община Смолян 

Приоритет 5 е с висока степен на изпълнение, Приоритет 2 е със средна степен на 

изпълнение, а Приоритет 1, 3 и 4 с а с ниска степен на изпълнение.  

От фигурата става ясно, че най-близко до планирането е усвояването на средство по 

Приоритет 5, свързан с подобряване на административния капацитет, където са усвоени  

близо 32% от предвидените средства. Най-далече от планираното е Приоритет 3, 

свързан с междуселищното, регионалното, трансграничното и транснационално 

сътрудничество. По отношение на обема планирани средства, логично най-много 

средства са вложени в Приоритет 2, който е свързан с инфраструктурата и по начало е 

най-ресурсоемък. Средствата по Приоритет 2 са усвоени на 20% от планираното, което 

затвърждава позитивното движение по финансовите вложения в инфраструктурата на 

общината. По обем на вложените средства, Приоритет 5 изостава значително от 

останалите приоритети, като в него са вложени едва 123731,61 лв. 

Направен е и  кратък преглед по приоритети:  

Приоритет 1:  

 

Общо за периода 2014-
2020 Планирани за периода 

% усвояване на 
средства 

Приоритет 1 6577767,64 334917000 1,963999331 

Цел 1 6209485,64 29550000 21,01348778 

Цел 2 0 31627000 0 

Цел 3 368282,00 273740000 0,134537152 
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В рамките на Приоритет 1, най-добре са усвоени средствата по Цел 1: Развитие на 

местната икономика чрез използване на местния потенциал. Всички бенефициенти по 

проектите в рамките на тази цел са представители на бизнеса. Проектите са насочени 

към повишаване на конкурентоспособността на фирмите и модернизация. 

Бенефициенти са общо 7 фирми, като всички те са финансирани от ЕФРР - Иновации и 

конкурентоспособност. Един от проектите е прекратен, а  3 от тях са приключили. 

Останалите са в процес на изпълнение. В рамките на Цел 2: Развитие на селско 

стопанство, биоземеделие и ефективно, и устойчиво използване на горските ресурси 

няма отчетени проекти, като оценителят допуска, че това се дължи на липса на 

информация.  

Приоритет 2:  

 

 

Общо за периода 2014-
2020 Планирани за периода 

% усвояване на 
средства 

Приоритет 2 88427658,76 456913000 19,35328143 

Цел 1 0 1950000 0 

Цел 2 51 087 681,64 266884000 19,14227966 

Цел 3 0 38000000 0 

Цел 4 10154994,46 58611000 17,32608974 

Цел 5 599876,76 8710000 6,887218829 

Цел 6 18652526 69908000 26,68153287 

Цел 7 7932579,9 6852000 115,7702846 

Цел 8 0 5998000 0 
 

Приоритет 2 е със средна степен на изпълнение, с голям обем усвоени средства и, като 

както става видно, Цел 7 в рамките на проекта, свързана с енергийната ефективност, 

дори е преизпълнил планираните средства. По Цел 2 са изпълнени 4 проекта, по Цел 4- 

също 4, но оценителят не разполага техните финансови параметри, така че трябва да се 

отчете, че изпълнението на приоритета е по-добро, от това, което цифрите показват. За 

Цел 8: Подобряване на достъпа и развитието на информационни и комуникационни 

технологии няма изпълнени проекти през периода.  

Приоритет 3:  
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Общо за периода 2014-
2020 Планирани за периода 

% усвояване на 
средства 

Приоритет 3 123731,61 29109000 0,425063073 

Цел 1 0 6250000 0 

Цел 2 123731,61 22859000 0,541281815 

 

Приоритет 3 е най-слабо усвоения финансово приоритет, като по Цел 1 няма 

регистрирани проекти, а в рамките на Цел 2 се изпълняват 2 проекта, финансирани по 

Програма Европа "Европа за гражданите 2014-2020" и Урбакт III.  

Приоритет 4:  

 

Общо за периода 2014-
2020 Планирани за периода 

% усвояване на 
средства 

Приоритет 4 17454738,64 131217000 13,30219304 

Цел 1 811707,76 23099000 3,51403853 

Цел 2 1116782 19178000 5,823245385 

Цел 3 27563271,52 31850000 86,54088389 

Цел 4 5417716,00 11200000 48,37246429 

Цел 5 0 43740000 0 

Цел 6 0 2150000 0 
 

Финансовото изпълнение към настоящия момент е определено с ниска степен. Най-

напреднало е изпълнението на Цел 3: Намаляване на бедността, насърчаване на 

социалното включване и повишаване на социалната съпричастност към хората в 

неравностойно положение. Проектите по тази цел са финансирани от ФЕПНЛ ==> 

Храни; ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси, "Проект за социално включване, 

(Споразумение за финансиране № РД09-52/31.05.2011г., подписано между МТСП и 

Община Смолян)", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2014 г. 

В рамките на Цел 6 няма проекти на този етап, но по Цел 5 за Развитие на Спорта са 

финансирани 45 проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности, 

от Община Смолян чрез фонда за финансиране на младежки инициативи и съгласно 

Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за 

финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата 

на младежките дейности." Финансовите параметри на тези проекти, обаче не са ясни -  

2015-2017 година – 45 проекта. Общо финансиране  - 22 500 лв. 
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В рамките на Цел 2 също е отчетена ниска степен на усвояване на средства. Трябва да 

се отбележи, че въпреки това, там са регистрирани 4 проекта – 1 на община Смолян и 3 

на представители на бизнеса и обемът на средствата е 811707,76 лв. Бизнесът отново 

показва активна роля в усвояването на средства от ЕСФ.  

Приоритет 5:  

 

Общо за периода 2014-
2020 Планирани за периода 

% усвояване на 
средства 

Приоритет 5 1283958,96 4060000 31,62460493 

Цел 1 1283958,96 3820000 33,6114911 

Цел 2 0 240000 0 
 

Този Приоритет е първи по усвоени планирани средства, но в рамките на самия 

приоритет липсва балансът по усвояване по цели, като в рамките на Цел 2 няма усвоени 

средства. 

Както е видно от направения анализ, представянето на реална картина с наличните 

данни за финансовото изпълнение на плана е затруднено. Въпреки това, е видно, че 

активно се усвояват средства по всички приоритети и не се наблюдава ясно изразен 

дисбаланс и направление, по което да не са положени усилия.   

Ефикасността на вложените средства (т.е постигнатите в следствие вложените средства 

резултати) е проследена в тясна връзка с ефективността. Ефективността в най-общия 

смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. 

Ефективността измерва степента, до която провежданите политики чрез програми, 

мерки, инициативи или проекти постига предварително поставените цели. В този 

смисъл ефективността и ефикасността на предложените мерки са разгледани по 

основни сфери:  

Икономика 

Прави впечатление, че участието на бизнеса в проекти и усвояване на средства 

от ЕСФ е активно. В рамките на сектора бележи ръст броят на предприятията, 

произведената продукция, приходите от дейността,  нетните приходи от продажби, 

разходите за възнаграждения, както и вложените инвестиции. Значителен прогрес е 

отчетен в сектор туризъм. Увеличава се броят на реализираните нощувки. Тези 
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резултати кореспондират с поставените цели в плана, и макар не всички да са пряко 

следствие от изпълнените дейности през последните години, е видно подобрение на 

икономическата обстановка и създаване на благоприятна среда за активни 

представители на бизнеса, което е изходна точка за последващи дълготрайни позитивни 

икономически тенденции. Вложените средства в Приоритета са с ниска степен на 

изпълнение, но въпреки това, резултати са налице. 

Демография 

Демографските тенденции продължават да бъдат негативни както по отношение броя 

на населението, така и що се отнася до възрастовата структура на населението и 

механичният прираст. Тези процеси са труднообратими и въздействието на положените 

към момента усилия биха били видими по-далеч във времето. Въпреки това, оценителят 

счита, че към настоящия момент са взети мерки за подобряване на социално-

икономическата обстановка в общината и създаване на по-добри условия за живот, 

което е и изначално условие за задържане на местното население. 

Социални дейности 

Финансово усвояване на Цел 3 : Намаляване на бедността, насърчаване на социалното 

включване и повишаване на социалната съпричастност към хората в неравностойно 

положение е достигнало до 86%, което дава своите резултати, тъй като в сферата на 

социалните услуги се наблюдава значителен напредък. Разкрити са нови социални 

услуги в общността, което е в съответствие с политиката на Европейския съюз за 

деинституционализация. За изминалия период се е подобрил достъпът до част от 

административните и обществени сгради на хората с увреждания.  Активна е работата в 

тази сфера, проблемът е растящата нужда от услуги, дължащо се на застаряването и 

обедняването на населението, които са общонационални тенденции.  

Инфраструктура 

Приоритет 2, насочен към инфраструктурата е един от най-активно изпълнените към 

момента. Проблемите в сферата, обаче са много и ресурсоемки, което прави 

решаването им продължително и скъпо. Транспортната достъпност продължава да бъде 

основен проблем за община Смолян. Въпреки това през изминалия период са 
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направени много подобрения, които засягат голяма част от населението както в града, 

така и по селата.  

Образование 

В сферата на образованието са изпълнени редица проекти през изминалия период, 

насочени както към повишаване на качеството на образованието, интегриране на 

малцинствените групи, така и към подобряване на инфраструктурата. С това се 

подобрява образователната среда и се разнообразява учебния процес. Проблем остава 

намаляването на броя на децата, който проблем е демографски. 

Здравеопазване 

Здравеопазването е един от най-слабозасегнатите от изпълнението на плана сектори, 

макар, че финансовото изпълнение покрива над 40% от заложените средства. Те, обаче 

са вложени в инфраструктура и обучения. Продължава да е валидна необходимостта от 

здравни услуги в по-малките населени места и в неработните дни и часове, както и 

нуждата от специалисти.  

Култура 

Макар че отнесените към Култура ресурси са отчетени като 0, Културните и спортните 

дейности в общината са изключително активно и разнообразно развивани, като в 

резултат се увеличават многократно посетителите, популяризира се дестинацията и се 

създават добри условия за развитие на съпътстващи икономически дейности. 

Администрация 

Този приоритет е единственият, определен с висока степен на изпълнение от ОПР на 

община Смолян 2014-2020. Отчитат се видими резултати в подобрение и 

осъвременяване на предлаганите услуги в посока електронизация.  

 

V. Изводи и препоръки  
 

 

Изводи 
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 Подробно разписаната система от индикатори представлява затруднение при 

оценката на изпълнението на ОПР.  

 Детайлните годишни доклади са основен източник на информация; 

 Открити са несъответствия между стратегическата рамка и системата от 

индикатори, които, при актуализация на документа, следва да се коригират. 

 Работата по изпълнението на плана през първите 4 години от изпълнението му е 

изключително активна и равномерно разпределена по всички Приоритети. 

 Използвани са разнообразни източници на финансиране, което е свидетелство за 

висока активност и административен капацитет; 

 Бизнесът има активна роля в изпълнението на плана; 

 Основните социално-икономически показатели на общината се характеризират с 

положително развитие, като изключим демографските; 

 Финансовото усвояване на плана се категоризира с ниска степен на изпълнение 

съгласно Насоките на ЕК. 

 Изпълнението на плана се отличава с висока ефективност и ефикасност, като 

вложените средства и усилия имат реални резултати; 

 Най-слабо засегнатите сфери са селското стопанство, здравеопазването; 

осигуряване на обществен ред и сигурност; 

 Най-добри резултати са постигнати в сферите култура, туризъм, образование, 

инфраструктура. 

 

 

Препоръки 

  

 В плана е заложена изключително подробна програма от дейности, които в 

известна степен затрудняват идентифициране на фокуса на инвестираните 

средства и размиват ефекта от тях. Необходимо е да се актуализира 

приоритизирането на дейностите на този етап от изпълнение на плана.  

 Заложена е изключително подробна система от индикатори, която следва да се 

актуализира, заедно с Програмата за реализация.  

 Заложените целеви стойности на индикаторите в голяма степен са завишени и 

рационалността им подлежи на преразглеждане; 
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 В Таблица 7.2, част от ОПР, като базова стойност за Брой изградени соларни, 

водно и вятърно електрически централи са заложени 13 такива, което не 

отговаря на информацията от АУЕР. Тази част от таблицата следва да се 

прецизира. 

 В стратегическата част на плана и формулираните индикатори в Таблица 7.2. от 

ОПР  на община Смолян 2014-2020 има разминаване при разписването  на Цел 4 

и Цел 5 към Приоритет 2, а именно: в таблицата е формулирана Мярка 4.2. 

Предотвратяване на рисков и превенция от природни бедствия и Цел 5 

Подобряване на екологичната инфраструктура на общината, докато в 

Стратегическата част формулировката се различава: Мярка 4.2.  няма, а Цел 5 е  

Предотвратяване на рискове, превенция от природни бедствия и адаптиране на  

населението и територията към въздействието и изменението на климата с  2 

включени Мерки.  При актуализация на документа, това разминаване следва да 

се изчисти, тъй като към момента отчитането на целите е затруднено.  

 Оценителят препоръчва да се разграничат по-добре индикатор 4 и 7 към Мярка 

6.1, Приоритет 2, тъй като към момента резултатите от тях се дублират.  

 Броят изградени соларни, водно и вятърно електрически централи е едва 9% от 

планираните. Препоръчва се  да се преосмислят възможностите за изграждане и 

функциониране на ел. централи на база ВЕИ към момента и да се ревизира 

техният начален брой, който не кореспондира с цифрите, подадени от АУЕР.  

 

Предпоставки за актуализация на ОПР 

 
Динамичната социално-икономическа обстановка, в която се реализира Общинския 

план за развитие, е предпоставка за нейната актуализация с оглед калибриране на 

нуждите на територията на общината съгласно настъпилите промени в основните 

показатели на общината и актуални възникнали нужди.  

Настъпилите законодателни промени в основни документи като Закона за регионално 

развитие също налагат съпоставка на съответствието. 

Предложените препоръки в представената Междинна оценка биха могли да се изпълнят 

и да подобрят изпълнението и отчетността на плана през оставащата част на периода.  

Актуализацията на документа е предпоставка за постигане на по-добра ефективност и 

ефикасност на разходените средства.    


