
Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона за прилагане 

на интегриран подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен бюджет
Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна структура 

(звено в общината), отговорно 

за реализация на мярката 

Енергийна ефективност 
Прилагане на пасивни и активни мерки за енергийна 

ефективност, вкл. и ВЕИ

Община Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                      14 000 000.00     

ПКИП, ЕФРЗСР, 

НПВУРБ, държавен 

бюджет

2021 - 2027 г. Бизнес, Община Смолян

Инвестиции в използването на алтернативни суровини, 

рециклирани суровини и повторно използване на 

материали

Община Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                      12 000 000.00     

ПКИП, ЕФРЗСР, 

НПВУРБ, държавен 

бюджет

2021 - 2027 г. Бизнес, Община Смолян

Преминаване към по-устойчиви производствени процеси, 

щадящи околната среда

Община Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                        1 500 000.00     

ПКИП, ЕФРЗСР, 

НПВУРБ, държавен 

бюджет

2021 - 2027 г. Бизнес, Община Смолян

Предпроектни проучвания, проектиране и изграждане на 

инфраструктура за индустриалния парк

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                        6 000 000.00     

ПКИП, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г. Общинса Смолян

Участия на инвестиционни форуми за привличане на 

външни инвестиции и партньори

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                           120 000.00     

ПКИП, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г. Бизнес, Община Смолян

Организиране и проваждане на професионални обучения 

и курсове за преквалификация. Провеждане на дуална 

форма на обучения. Представяне на иновации, научни 

открития и възможностите за развитие на високи 

технологии на територията на община Смолян

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                           250 000.00     
ПРЧР, ПО, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, бизнес, 

образователни институции, 

обучителни органзиции, научни 

институти

Създаване на стимули за сътрудничество между научно-

изследователските институции и индустрията

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                           500 000.00     
ПКИП, ПО, държавен 

бюджет
2021 - 2027 г. Бизнес, Община Смолян

Интернационализация на иновационния процес в 

предприятията. Изграждане на иновационни хъбове, 

клъстери и участие в мрежи между тях

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                        1 000 000.00     
ПКИП, ПО, държавен 

бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, бизнес, 

универсисети

Създаване на високотехнологични иновативни start-up-и

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                        1 000 000.00     
ПКИП, ПО, държавен 

бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, бизнес, 

универсисети

Приложение № 1 

описание на предвидените мерки и дейности

Проект на Програма за реализация на ПИРО на община Смолян за периода 2021-2027 г. :

Мярка 1.2. Подпомагане 

на предприемачеството, 

научен трансфер и 

иновации

Създаване и развитие на 

Технологичен парк Смолян

Стратегическа цел 1: Икономически подем с по-висока добавена стойност

Приоритет 1: Зелена икономика, интелигентна специализация и иновации

Ресурсна ефективност 

Мярка 1.1. Енергийна и 

ресурсна ефективност на 

предприятията



Насърчаване разработването и внедряването на иновации 

в предприятията

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                        1 000 000.00     
ПКИП, ПО, държавен 

бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, бизнес, 

универсисети

Дейности за разширяване на 

производството и 

разнообразяване на 

предлагането 

Подпомагане внедряването на нови машини, съоръжния, 

транспортни средства, оборудване и ИКТ в индустрията

Община Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                        3 000 000.00     ПКИП 2021 - 2027 г. Бизнес

Подобряване управлението 

на предприятията

Внедяване на софтуер и стандарти за управление на 

произвоствените процеси. Цифровизация на управлението 

и отношенията с парнтьори, доставчици и клиенти. 

Обучения на персонала за работа в електронна среда. 

Пазарни проучвания и разработване на стратегии.

Община Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                        2 000 000.00     ПКИП 2021 - 2027 г. Бизнес

Подкрепа за създаване на 

нови и развиване на 

стартиращи предприятия

Инвестиции в семейни предприятия, предприятия от 

творческата индустрия и занаятите

Община Смолян - Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                        3 000 000.00     ПКИП 2021 - 2027 г. Бизнес

Изготвяне на регионална програма за подкрепа и 

субсидиране  на земеделски стопани от Община Смолян

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           150 000.00     

Общински бюджет, 

Програма ТГС 

Гърция-България 

2021 - 2027 г.

Общини в област Смолян, 

земеделски стопани, държавни 

институции

Подкрепа от страна на Община Смолян за връзка на 

земеделските производители с научни институции за 

повишаване капацитета и информираността

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           150 000.00     

Общински бюджет, 

Програма ТГС 

Гърция-България 

2021 - 2027 г.

Общини в област Смолян, 

земеделски стопани, държавни 

институции

Инвестиции в инфраструктура и оборудване, развитие на 

капацитет, привличане на учени и таланти, съвместни 

проекти с други звена от екосистемата

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           800 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Повишаване капацитета на служителите в научно-

изследователските звена чрез обучения, обмен на опит, 

партньорства и др.

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           200 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Модернизиране и оборудване на съществуващите научно-

изследователски звена

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 000 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Създаване на дигитални платформи за сътрудничество 

между основните участници в екосистемата за обмен на 

знания и информация

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           200 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Включване в международни мрежи за обмен на знания, 

практики и технологии

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           500 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Мярка 1.2. Подпомагане 

на предприемачеството, 

научен трансфер и 

иновации

Създаване и развитие на 

Технологичен парк Смолян

Насърчаване към внедряване 

на нови практики и 

технологии в селското 

стопанство

Мярка 1.3. Наука, 

развойна дейност и 

приложни изследвания

Развитие на на научно-

изследователска и 

иновационна екосистема на 

територията на община 

Смолян



Насърчаване на пазарната ориентация и бизнес уменията 

в публичните висши училища и научни организации, 

провеждащи научни изследвания

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           400 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Партньорства за трансфер на технологии и знания 

(научните звена, индустрията, държавната, местната 

власт) в тематични области на интелигентна 

специализация на регионално и национално ниво

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                           400 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.
Община Смолян, Научно-

изследователски звена, бизнес

Създаване на нови и разработване на съществуващи 

офиси за технологичен трансфер към висшите училища и 

другите структури, изпълняващи посредническа функция 

в процеса на разпространение на информация и 

технологичен трансфер. Подкрепа за  тяхното устойчиво 

функциониране, увеличаване на броя на експертите 

(където е необходимо), осигуряване на възможности за 

обучения и специализации във водещи европейски офиси 

за технологичен трансфер, разширяване на портфолиото 

от предоставяни услуги, дигитализиране на дейността и 

др.

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                        1 000 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Община Смолян, 

Професионални гимназии, 

Университети, Бизнес

Подкрепа за технологични и интензивни на знания spin-

offs

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                        1 200 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г. Бизнес

Създаване и развитие на индустриални стартъп системи, 

насочени към разгръщане високи нива на НИРД

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                        2 000 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Бизнес, научно-

изследователски звена, 

университети

Подкрепа за мобилност на изследователи, академичен 

персонал, докторанти и студенти между 

научноизследователските организации, висшите училища 

и бизнеса

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                        1 000 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Бизнес, научно-

изследователски звена, 

университети

Осигуряване на средства за подготовка и заявяване на 

патенти и други форми на интелектуална собственост

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                        2 000 000.00     ПНИИДИТ 2025 - 2027 г.

Бизнес, научно-

изследователски звена, 

университети

Кариерно ориентиране на студентите и професионална 

подготовка

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           300 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

Дейности в подкрепа на 

млади хора по време на и 

след завършване на висше 

образование

Мярка 1.4. Кариерно 

ориентиране и 

професионално развитие

Мярка 1.3. Наука, 

развойна дейност и 

приложни изследвания

Развитие на на научно-

изследователска и 

иновационна екосистема на 

територията на община 

Смолян



Мобилност и синергия с Еразъм+ и Хоризонт Европа
Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           400 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

Студентски кредити – реклама, кампании
Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           150 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

Провеждане на мотивационни обучения
Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           100 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

Осигуряване на стажантски програми

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                           200 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

Провеждане на активни и 

превантивни мерки на пазара 

на труда

Помощ при търсене на работа; Професионално обучение; 

Развитие на дуалната система на обучение; Ориентиране 

и консултиране; Насърчаване обучението “през целия 

живот”; Ограмотяване на възрастни

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                        1 500 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

Насърчаване младежката 

заетост и заетостта на хора 

над 50 години

Програми за стимулиране на работодателите за наемане 

на хора от уязвимите групи. Откриване на работни места, 

предназначени за представители на рисковите групи

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“

                           800 000.00     ПО 2021 - 2027 г.

Община Смолян, 

Университети, Бюро по труда, 

бизнес  

                      59 820 000.00     

Иновативен проект за създаване на Дигитален музеен 

център (ДМЦ) в т.н. Конферентна зала на РИМ „Стою 

Шишков“ – Смолян

гр.Смолян - Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           800 000.00     

ПРР, ТГС, ФМ на 

ЕИП, държавен и 

общински бюджет

2021 - 2027 г.
Община Смолян, РИМ "Ст. 

Шишков" 

Иновативен проект за създаване на Музейно кафене, 

наречено „Шишковата кафеньо“ или само „Кафеньота“ в 

помещение на първия етаж на музейната сграда на РИМ 

„Стою Шишков“ – Смолян

гр.Смолян -Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           150 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, РИМ "Ст. 

Шишков" 

Иновативен проект за създаване на център за изучаване, 

представяне и популяризиране на културно историческото 

наследство, свързано с Орфей и орфизма, с Родопите като 

Орфеевата планина

гр.Смолян -Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           350 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, РИМ "Ст. 

Шишков", Регионална 

библиотека, Държавен архив  

Иновативен проект за създаване на музейна детска 

площадка в парковото пространство до РИМ "Стою 

Шишков"-Смолян

гр.Смолян -Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           180 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, РИМ "Ст. 

Шишков", Регионална 

библиотека, Художествена 

галерия  

Иноватиен проект за оформление на пространството 

между сградите на трите институции – музей, библиотека 

и галерия в Културния комплекс за работа с публики. 

Изграждане на въжена линия (лифт) свързващ пл. 

„България“ с Културния комплекс.

гр.Смолян -Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           850 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, РИМ "Ст. 

Шишков", Регионална 

библиотека "Н.Вранчев", 

Художествена галерия  

Обновяване и дигитализиране на Изложбена зала “Петър 

Стайков” – Клуб на дейците на културата

гр.Смолян -Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           250 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Общо за  приоритет 1:

Приоритет 2: Интегриране на дейности и нови подходи за устойчиво развитие на туризма

Дейности в подкрепа на 

млади хора по време на и 

след завършване на висше 

образование

Мярка 1.4. Кариерно 

ориентиране и 

професионално развитие

Реставрация, консервация и 

социализация на недвижими 

културни ценности и 

културно наследство, вкл. 

използване на дигитални 

технологии за представяне и 

популяризиране на местното 

културно-историческо 

наследство 
Мярка 2.1. 

Социализация и 

популяризиране на 

културно-историческото 

наследство



Проект: „Долови, за да привлечеш“. Добавяне на нови 

туристически услуги и атракции в района на с. 

Момчиловци с инвестиционен проект за консервация, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и 

културно наследство - СМР на сградата на Музей с 

картинна галерия, благоустрояване на парковото 

пространство пред Музея, поставяне на туристическа 

маркировка и информационни табла по маршрути, 

представящи християнското наследство и др.

с.Момчиловци - Зона за 

въздействие „Селата в Община 

Смолян“

                        1 500 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2025 г. Община Смолян

Развитие на поклоннически 

туризъм

Обединяване на наличната информация, проучване и 

представяне на религиозните храмове на територията на 

община Смолян (църкви, параклиси, джамии) като обекти 

за развитието на културен и поклоннически туризъм и 

включването им в тематични турове

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“; Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                           300 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г. Община Смолян

Създаване на 

демонстрационни центрове, 

свързани с културно 

наследство и традиции. 

Разкриване на нови туристически обекти и внедряване на 

нови съвременни функции, ревитализиране на сгради – 

недвижими културни ценности, представящи 

традицонната родопска архитектура (Кирил Маджарова 

къща, Хаджичонева къща и др., при възможност за 

прилагане на ПЧП) 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           600 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2021 - 2027 г. Община Смолян, НПО

 Подобряване и подновяване на зимната маркировка по 

маршрути за зимен туризъм (пешеходен и със 

снегоходки), модернизиране на мрежата от ски писти и 

лифтови съоръжения, създаване на условия за провеждане 

на състезания от национален и международен ранг по ски, 

сноуборд, ски-бягане, ски-ориентиране

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        5 000 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г.

Община Смолян, Пампорово 

АД, бизнес, туристически 

сдружения   

Развиване на по-малки местни ски-центрове в близост до 

малките населени места, израждане на необходимата 

инфраструктура (малки лифтове, влекове, обслужваща 

инфраструктура и популяризирането им, създаване на 

възможости за провеждане на ски-училища за деца 

(„Картола“, „Кайнадина“, „Гела“)

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        2 000 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г. Община Смолян

Маркиране и популяризиране на древния централен 

презродопски римски път, свързващ Филипополис 

(Пловдив) Via Egnatia и градовете от Беломорието 

(пешеходни преходи и колоездене)

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           100 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г. Община Смолян, НПО

Ревизиране, почистване и укрепване на настоящите 

маркирани екопътеки и екомаршрути, подновяване на 

маркировката и подмяна на съоръженията по тях.  

Проучване на възможността за ПЧП и изграждането на 

малък атракционен парк (въжена градина) в зоната около 

Смолянските водопади. Разбработване на нови маршрути, 

изработка на дигитални карти, популяризиране и 

дигитализиране на обновената инфраструктура

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           420 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г.

Община Смолян, Пампорово 

АД, бизнес, туристически 

сдружения   

Реставрация, консервация и 

социализация на недвижими 

културни ценности и 

културно наследство, вкл. 

използване на дигитални 

технологии за представяне и 

популяризиране на местното 

културно-историческо 

наследство 
Мярка 2.1. 

Социализация и 

популяризиране на 

културно-историческото 

наследство

Мярка 2.2. Туристическа 

инфраструктура и 

създаване на атракции

Интегриран проект за 

развитие на зимен и ски 

туризъм

Туристически пътеки и 

екомаршрути 



Създаване на нови зони за 

отдих и изграждане на нова 

инфраструктура

Изграждане на къмпинг зона за палатки, каравани и 

кемпери на територията на община Смолян във връзка с 

повишеното търсене на този вид почивка сред природата

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 200 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г. Бизнес, Община Смолян

Стратегия за развитие на 

туризма

Провеждане на работни срещи, фокус групи, проучвания 

и др. 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                             30 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г.

Община Смолян, туристически 

бизнес, туристически 

сдружения, Туристически 

район "Родопи"

Сътрудничество между заинтересованите страни на 

местно и регионално ниво, вкл. и трансгранично. 

Създаване или участие във формални или неформални 

сдружения

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           100 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г.

Община Смолян, туристически 

бизнес, туристически 

сдружения, Туристически 

район "Родопи"

 Маркетинг и реклама (популяризация и дигитализация) 

на обекти с туристически потенциал. Участия на 

регионални и международни туристически борси и 

изложения

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           500 000.00     

ПРР, ПОС, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г.

Община Смолян, туристически 

бизнес, туристически 

сдружения, Туристически 

район "Родопи"

Създаване на функционираща мрежа от Туристически 

информационни центрове на ключови места на 

територията на общината с единен брандинг, съвременно 

оборудване и обзавеждане и подготовка на екипи за 

предоставяне на качествени туристически услуги и 

информация

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           350 000.00     
ТГС, държавен и 

общински бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, туристически 

бизнес, туристически 

сдружения, Туристически 

район "Родопи"

Повишаване уменията и квалификацията, на заетите в 

туристическия сектор

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           200 000.00     ПРЧР, ПО 2021 - 2027 г.
Община Смолян, туристически 

бизнес

Създаване на фонд за подкрепа на проекти в сферата на 

туризма

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           150 000.00     Общински бюджет 2021 - 2027 г. Община Смолян 

Създаване на условия за организиране на културни 

събития – тематични фестивали, концерти, изложения, 

вкл. и с международно участие

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 200 000.00     Общински бюджет 2021 - 2027 г. Община Смолян 

Обособяване на постоянен пазар за местни продукти на 

традиционни производства и занаяти

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПРР, ТГС, държавен 

и общински бюджет
2025 - 2027 г.

Община Смолян, местни 

производители, браншови 

организации

                      16 530 000.00     Общо за приоритет 2: 

Мярка 2.3. Създаване и 

развитие на регионален 

туристически продукт

Разнообразяване на 

съществуващите и 

създаването на нови 

туристически услуги и 

дейности

Мярка 2.2. Туристическа 

инфраструктура и 

създаване на атракции

Сътрудничество и 

координация на 

туристическите дейности



Рециклиране и използване в максимална степен 

отпадъчните продукти за производство на арт инсталации 

или влагането им в бита 

Община Смолян: Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“; Зона за 

въздействие „Жилищни 

територии“; Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                           350 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Инсталации за оползотворяване и изгаряне на RDF - 

гориво на площадката на регионалното депо за ТБО

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        6 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на локална отоплителна инсталация за 

биомаса

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        2 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на площадка за прием на строителни 

отпадъци

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        1 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на площадка за масово разпространени 

отпадъци

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        1 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на системи/центрове за разделно събиране и 

подготовка за повторна употреба и поправка

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        3 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2026 - 2027 г. Община Смолян

Рекултивация на клетка за 

отпадъци

Рекултивация на трета клетка на регионалното депо за 

ТБО в Смолян

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        1 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Мярка 3.1. 

Оползотворяване на 

отпадъците и 

насърчаване към 

кръгова икономика

Стратегическа цел 2: Опазване на околната среда и интегрирано пространствено развитие 

Приоритет 3: Намаляване на щетите от човешката дейност и изменението на климата върху околната среда 

Сепариране, третиране, 

рециклиране и 

оползотворяване на 

отпадъци - въвеждане на 

модел за кръгова икономика



Разделно събиране на 

отпадъци

Надграждане на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, биоразградим отпадък, текстил, 

строителни, опасни и други отпадъци. Прилагане на 

модели за оптимизиране на процеса на управление на 

битовите отпадъци

Община Смолян: Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“; Зона за 

въздействие „Жилищни 

територии“; Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                        6 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Повишаване на знанията за 

отпадъците, кръговата 

икономика и ползите от тях

Подобряване на информационната система за управление 

на отпадъците. Провеждане на информационни кампании 

сред населението

Община Смолян: Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“; Зона за 

въздействие „Жилищни 

територии“; Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“; Зона за въздействие 

„Селата в Община Смолян“

                           100 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Инженеринг, изграждане и реконструкция на 

водоснабдителна мрежа в с.Виево

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        2 400 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в с. 

Влахово (Долно Влахово)

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        1 800 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в 

с.Смилян

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        4 000 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в 

с.Гела

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        3 000 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Интегрирани проекти за ВиК

Интегриран воден проект на с.Момчиловци - 

водоснабдяване (което се изпълнява в момента), водоем, 

канализация

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                      12 000 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2027 г. Община Смолян, ВиК

Пречистване на отпадните 

води
ПСОВ Пампорово 2

к.к.Пампорово - Зона за 

интегрирани териториални 

инвестиции, вкл. в 

партньорство с други общини 

от Област Смолян

                      23 822 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян, ВиК

Проучване за водни тела и 

геотермални извори

Проучване на терени около геотермални извори на 

територията на Община Смолян (гр. Смолян, с. Широка 

Лъка, с. Стойките) 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                        2 000 000.00     

ПОС, Регионално 

ВиК дружество, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Използване на водните 

ресурси за производство на 

енергия

Проучване за малки ВЕЦ по реки и дерета 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“; Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                        1 000 000.00     

Програми 

финансиращи ВЕИ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Мярка  3.2. Опазване на 

водите и почвите

Мярка 3.1. 

Оползотворяване на 

отпадъците и 

насърчаване към 

кръгова икономика

Осигуряване на по-

ефективно водоснабдяване и 

достъп до питейна вода



Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сградата на РДПБЗН-РСПБЗН Смолян (държавна 

собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2027 г.
Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на административна сграда на ОДМВР Смолян (държавна 

собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        6 500 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на административна сграда на Районно управление на 

МВР Смолян (държавна собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        2 500 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на административна сграда на Пътна полиция Смолян 

(държавна собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 115 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сграда за оперативни нужди, гр. Смолян, местност 

Падалото (държавна собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           400 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сградата на Областна администрация - Смолян 

(държавна собственост), в която се помещават още 6 

държавни ведомства

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                      14 800 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на част от сграда, собственост  на Областна 

администрация - Смолян (държавна собственост), в която 

се помещава Дирекция "Инспекция по труда" - Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        2 000 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на част от сграда, собственост  на Областна 

администрация - Смолян и Агенция по геодезия, 

картография и кадастър (държавна собственост), в която 

се помещава СГКК - Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 000 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сграда, собственост  на Областна администрация - 

Смолян (държавна собственост), в която се помещава 

РЗОК - Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           700 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сградата на РИОСВ - Смолян  (държавна собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        2 500 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сградата на Областно пътно управление - Смолян  

(държавна собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        3 500 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сграда на Община Смолян – ремонт на източното 

крило на сградата и ВЕИ на цялата сграда, в коята се 

помещават още 6 ведомства

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        3 700 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2027 г. Община Смолян

Енергийна ефектинвост на сградата на Средно училище 

"Св.Св.Кирил и Методи", гр. Смолян - подобряване на 

енергийната ефективност на сградата, подмяна на 

отоплителната система, въвежданене на ВЕИ (вкл. 

енергийно обследване, проектиране, СМР дейности.) 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян. Сградата е 

включена в проект CityxChange, и е част от 

демонстрационна зона 1 за създаване на Позитивен 

енергиен блок/район

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           150 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Сгради за образование в 

гр.Смолян

Мярка 3.3. Енергийна 

ефективност на 

публични сгради в 

гр.Смолян

Сгради за публични услуги в 

гр.Смолян



Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина „Славейче“, гр. Смолян. Сградата е 

включена в демонстрационна зона 3 по проект 

CityxChange

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, въвеждане на ВЕИ 

в сградата на Профилирана природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           300 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Основно училище „Стою Шишков", гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           800 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Основно училище „Юрий Гагарин", гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           600 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Средно училище „Отец Паисий", гр. Смолян вкл. мерки 

за ремонт на плувен басейн и възстановяване на 

функционирането му

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           900 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Професионална гимназия по техника и технологии 

„Христо Ботев", гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           800 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 МОН

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Професионална гимназия по туризъм и строителство 

„Никола Й. Вапцаров", гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           800 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 МОН

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Професионална гимназия за приложни изкуства, гр. 

Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           800 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян, МК

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на сграда на ученическо общежитие „Васил Димитров“ 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 600 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина "Слънце", гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина "Радост", гр Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           350 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина  "Буратино", гр. Смолян - Филиал на ул. 

Спартак 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           350 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Сгради за образование в 

гр.Смолян

Мярка 3.3. Енергийна 

ефективност на 

публични сгради в 

гр.Смолян



Енергийна ефективност, вкл.ВЕИ на обслужваща сграда – 

стадион Смолян. Сградата е включена в демонстрационна 

зона 1 по проект CityxChange

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           250 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ и 

цялостен ремонт  на обслужваща сграда – стадион 

"Септември" в кв. Райково. Сградата е включена в 

демонстрационна зона 3 по проект CityxChange

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ, 

въвеждане на система за енергиен мониторинг на 

сградата на Градски плувен басейн. Сградата е включена 

в проект CityxChange и в проект "Партньорство за 

адаптация към климатичните промени" 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           350 000.00     

ПРР, НПВУРБ, ФМ 

на ЕИП, държавен и 

общински бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ на 

Спортна зала „Величко Чолаков“ в гр.Смолян. Сградата е 

включена в проект CityxChange и в проект "Партньорство 

за адаптация към климатичните промени" 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           250 000.00     

ПРР, НПВУРБ, ФМ 

на ЕИП, държавен и 

общински бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл. ВЕИ 

на провеждане на обучения и състезания на РД "Гранична 

полиция", гр. Смолян, местност Пограде (държавна 

собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           300 000.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2022 - 2025 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ 

на закрито стрелбище и спортна база на МВР- Смолян 

(държавна собственост)

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           430 400.00     

Държавен бюджет, 

НПВУРБ
2023 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

държавните институции

Обследване, проектиране, ремонт и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ на Регионален 

исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян. 

Сградата е включена в проект CityxChange, и е част от 

демонстрационна зона 2 за създаване на позитивен 

енергиен блок/район

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        4 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ на 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян. 

Сградата е включена в проект CityxChange, и е част от 

демонстрационна зона 2 за създаване на Позитивен 

енергиен блок/район

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        3 910 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ на 

Художествена галерия – гр. Смолян. Сградата е включена 

в проект CityxChange, и е част от демонстрационна зона 2 

за създаване на Позитивен енергиен блок/район

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        2 132 145.80     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Енергийна ефективност на сгради на читалища в града 

Смолян (3 сгради - общинска собственост) 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        6 900 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реставриране, обновяване, въвеждане на мерки за ЕЕ и 

ВЕИ на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов", 

гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        5 000 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Основно училище „Никола Й. Вапцаров", с. Широка 

лъка

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           600 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий", с. 

Момчиловци

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           800 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян

Сгради за образование в 

селата на община Смолян

Мярка 3.3. Енергийна 

ефективност на 

публични сгради в 

гр.Смолян

Мярка 3.4. Енергийна 

ефективност на 

публични сгради в 

населените места

Сгради за култура в 

гр.Смолян

Сгради за спорт в гр.Смолян



Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Основно училище „Стою Шишков", с. Търън

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           800 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян

Национално училище за фолклорни изкуства „Широка 

лъка", с. Широка лъка - подмяна на отоплителната 

инсталация и фотоволтаици  - изпълнява се. 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        1 500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021-2027 Община Смолян, МК

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина "Детелина", с. Широка лъка

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина "Изворче", с. Момчиловци

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           350 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина "Русалка", с. Търън

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           350 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обследване и енергийна ефективност, вкл.ВЕИ в сградата 

на Детска градина "Дъга", с. Смилян - 2 сгради 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                           500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Енергийна ефективност на сгради на читалища в селата от 

Община Смолян (общинска собственост) 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        6 500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реставрация, обновяване, въвеждане на мерки за ЕЕ и 

въвеждане на иновативни експозиционни модели на 

етнографки музей Згуровия конак, с. Широка лъка

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        2 000 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Многофамилни жилищни 

сгради

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради - 60 бр. 

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“
                      15 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2027 г.
Община Смолян и/или 

сдружения на собствениците

Еднофамилни жилищни 

сгради

Изграждане на слънчеви системи за битово горещо 

водоснабдяване и фотоволтаични системи 

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“
                        8 000 000.00     

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г.

Община Смолян и/или 

собственици

Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битовото отопление – поетапна подмяна на отоплителни 

уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологични 

алтернативи (приоритетно в енергийно ефективни 

жилища); насърчаване използването на ВЕИ, зелен 

водород и други иновативни алтернативи

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“; Зона за 

въздействие „Селата в Община 

Смолян“

                      32 000 000.00     

ОПОС, ПОС, ПЕЕ, 

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Определяне на зони за ниски емисии по отношение на 

битовото отопление - чрез различни стимули да се 

подтикнат живеещите в дадена зона

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“; Зона за 

въздействие „Селата в Община 

Смолян“

                        1 000 000.00     

ПОС, ПЕЕ, ПРР, 

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Повишаване на 

информираността и 

мотивация на собствениците 

на жилища относно 

инвестиране в енергийна 

ефективност

Подготвяне на план за действие и разработване на 

услугата Едно ише (One Stop Shop) за енергийна 

ефективност - едно гише за мотивация и подкрепа на 

собствениците на жилища и стимулиране на страните на 

предлагането да инвестират технически и финансово в 

енергийна ефективност 

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“; Зона за 

въздействие „Селата в Община 

Смолян“

                           150 000.00     

ПЕЕ, ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2027 г. Община Смолян

Сгради за образование в 

селата на община Смолян

Мярка 3.4. Енергийна 

ефективност на 

публични сгради в 

населените места

Сгради за култура в селата 

на община Смолян

Мярка 3.5. Енергийна 

ефективност на 

жилищни сгради

Определяне на зони с ниски 

емисии и подкрепа за по-

ефективно и щадящо 

околната среда отопление



Осигуряване на хидравличната проводимост на речното 

корито на реките Черна и Бяла

Община Смолян (района на 

реките Черна и Бяла)
                        1 500 000.00     

ПОС, държавен и 

общински бюджет
2021 - 2025 г. Община Смолян

Почистване и корекция на речните корита на територията 

на общината - изграждане на подпорни стени и баражи за 

укрепване на крайречни жилищни зони 

община Смолян                       18 000 000.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 г. Община Смолян

Провеждане на обучения за 

справяне в ситуация на 

пожари, бедствия, аварии и 

катастрофи

Закупуване на оборудване и съоръжения за превенция, 

обучение и тренировка на деца и младежи за действия при 

пожари, бедствия, аварии и  катастрофи

община Смолян                              22 500.00     
ПОС, държавен и 

общински бюджет
2021 - 2025 г. Община Смолян

Изграждане на необходимата инфраструктура и 

закупуване на машини и оборудване за предотвратяване 

опасността от стихийни бедствия, пожари, наводнения, 

земетресения, свличания на земни маси. ГИС система за 

наблюдение на свлачищни системи 

община Смолян                       10 000 000.00     

ПОС, ЕЗФРСР, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Осигуряване на защита от пожари в горски и земеделски 

територии
община Смолян                         6 000 000.00     

ПОС, ЕЗФРСР, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

               250 032 045.80     

Изработване на ОУП на град Смолян и останалите 

населени места
община Смолян                            300 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Въвеждане на ГИС и изработване на специализирана 

карта
община Смолян                            250 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Устройство на 

к.к.Пампорово

Изработване на ОУП на к.к. Пампорово и екологична 

оценка 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           150 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Устройство на зони с 

потенциал за развитие на 

туризъм

ПУП СТЦ "Перелик”

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Актуализиране и прилагане на генерален план за 

организация на движението в град Смолян и останалите 

населени места

община Смолян                            150 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Разработване на план за устойчива градска мобилност 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“; Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                             60 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Общо Приоритет 3

Мярка 4.1. 

Устройствено планиране

Градска среда и населени 

места

Дейности за 

предотвратяване на 

природни бедствия и пожари

Дейности за 

предотвратяване на 

наводнения

Мярка 3.6. Природни 

бедствия, пожари и 

рискове

Приоритет 4: Развитие на модерна градска среда и населените места

Планиране и управление на 

градската мобилност



Пилотен проект за изграждане на градски спирки с 

фотоволтаични системи за електромобили и телефони и 

др.

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“; Зона за 

въздействие „Икономическо 

развитие“

                             80 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Изграждане на локални зарядни станции за 

електромобили в град Смолян, останалите населени места 

и к.к. Пампорово 

община Смолян                            200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Съвместни дейности с "Пампорово" АД за ремонт и 

рехабилитация на лифт Смолянски езера - Снежанка

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        5 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г.
Община Смолян, "Пампорово" 

АД

Реконструкция на уличната мрежа в кв.Смолян гр.Смолян                       10 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян

Реконструкция на уличната мрежа в кв.Райково гр.Смолян                         5 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на уличната мрежа в кв.Устово гр.Смолян                         5 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на уличната мрежа в с. Влахово (Долно 

Влахово)
гр.Смолян                         1 200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Завършване на Главна пътна комуникация - 4 етап 

(разходи за отчуждаване на имоти, проектиране и 

изпълнение) 

гр.Смолян                       35 000 000.00     

Програма ТГС 

Гърция-България, 

АПИ, държавен 

бюджет

2021 - 2025 г. Община Смолян, АПИ

Изграждане на кръгово движение на три места по бул. 

"България" - кръгово (Гранично), кръгово (Поща) и 

кръгово (ПУ "Паисий Хилендарски") - изпълнява се 

гр.Смолян                         1 200 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2022 - 2025 г. Община Смолян

Подобряване на системата за паркиране чрез 

рехабилитиране на съществуващи и изграждане на нови 

(многоетажни) паркинги в централна градска част и в 

големите жилищни зони

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“

                      10 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Подобряване на улична и прилежаща инфраструктура в 

Северната икономическа зона на града - ул. Хан Аспарух 

Зона за въздействие 

„Икономическо развитие“
                        3 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2021 - 2022 г. Община Смолян

Модерен и зелен градския 

транспорт

Подобряване на градския транспорт в гр. Смолян: 

Извършване на финансово-икономически анализ;

Подмяна на превозни средства и спирки;

Закупуване на електро автобуси и микробуси за градски 

транспорт и разработване на интелигентни транспортни 

системи и интегрирани цифрови решения, изграждане на 

система за информация в реално време за движението и 

разписанието по линиите; Изграждане на електрически 

зарядни станции и инфраструктура за безопасна 

мобилност. 

 Обхващане и на по-високите части на града с 

транспортно обслужване

гр.Смолян                       20 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г.
Община Смолян, транспортни 

фирми

Мярка 4.2. Градска 

мобилност Улична мрежа, пътна 

комуникация, мостове и 

съоръжения

Алтернативни форми на 

предвижване



Организацията на кампании за почистване на публичните 

пространства
гр.Смолян                              20 000.00     Общински бюджет 2021 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на пешеходна зона от бул.”България” до 

ул.”Дичо Петров”

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        2 500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Изграждане и възстановяване на междублокови 

пространства, зелени площи, детски и спортни площадки

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“
                        8 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Прилагане на мерки за справяне с вторичното 

разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда: 

зелени стени, зелени зони, озеленяване на „кални петна“, 

зелени покриви и др., включително интелигентни зелени 

решения

Зона за въздействие 

„Жилищни територии“; Зона за 

въздействие „Централна 

градска част“

                        3 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2023 - 2027 г. Община Смолян

Обновяване на съществуващите обществени тоалетни, 

изграждане на нови и приспособяване за хора с 

увреждания

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 300 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Устройство и разширяане на 

гробищните паркове

Проучване и разработване на допълнителни терени за 

гробищни паркове
община Смолян                         3 000 000.00     

ПРР, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Реконструкция на площада и разширяване на паркинг 

зоната "Св.Никола" в с.Широка лъка

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        2 535 000.00     

ПРР, НПВУРБ, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Реконструкция и благоустрояване на площадното 

пространство в с. Момчиловци с изграждане на паркинги, 

осветление, сцени, ландшафтна архитектура, фонтани, 

кътове за отдих и др. 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        1 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Улична мрежа в селата
Рехабилитация на улична мрежа в селата на община 

Смолян

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                      10 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Гробищни паркове
Проучване и разработване на допълнителни терени за 

гробищни паркове в малките населени места 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        1 500 000.00     

ПРР, държавен и 

общински бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Осигуряване на стационарни и/или мобилни амбулатории 

за обработка на безстопанствени кучета
гр.Смолян                            250 000.00     

ПОС, ПРР, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на приют за настаняване на безстопанствени 

животни (кучета)
гр.Смолян                         1 300 000.00     

ПОС, ПРР, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Организиране на съвместни кампании по кастрация, 

обезпаразитяване, маркиране и др. на безстопанствени 

кучета, съвместно с ОДБХ и организации за защита на 

животните

гр.Смолян                            300 000.00     

ПОС, ПРР, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян, ОДБХ

Преброяване на безстопанствените кучета на територията 

на гр.Смолян - веднъж на две години, през май-юни и 

септември-ноември

гр.Смолян                            120 000.00     

ПОС, ПРР, ТГС, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

                    131 615 000.00     

Мярка 4.5. Подобряване 

на сигурността в 

населените места

Общо Приоритет 4

Мярка 4.3. 

Реновиране и развитие 

на градската среда

Обществени пространства и 

зелени площи

Екоравновесие - грижа за 

намаляване на бездомните 

животни

Мярка 4.4. 

Благоустройство и 

обновяване на 

населените места 

Градски паркове, зелени 

площи, публични и 

междублокови пространства



Реконструкция на общински 

пътища

Проектиране, ремонтни дейности, асфалтиране на 

пътното платно и прилежащи съоръжения на територията 

на община Смолян 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                      53 640 000.00     

ПРР, държавен и 

общински бюджет
2021 - 2027 г. Община Смолян

Рехабилитиране на път Турян-Кошница
Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                      12 000 000.00     

ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян

Проучване и проектиране на допълнителни връзки от гр. 

Смолян до вр. Перелик

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        4 000 000.00     
ПРР, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 г. Община Смолян

Проучване и проектиране на транспортни връзки от гр. 

Смолян - Райковски ливади до вр. Снежанка

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        4 000 000.00     
ПРР, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на път от кръгово кръстовище кв. Устово до 

гр. Мадан/ гр. Рудозем

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                      25 000 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2025 - 2027 г.

Община Смолян, партньорство 

с други общини от Област 

Смолян, АПИ

Разширяване на път Смолян-Асеновград с изграждане на 

трета лента

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                      65 000 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2021 - 2027 г.

Община Смолян, партньорство 

с други общини от Област 

Смолян, АПИ

Транспортна връзка Арда - Паранести

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        2 000 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2025 - 2027 г.

Община Смолян, партньорство 

с други общини от Област 

Смолян, АПИ

Тунел с приблизителна дължина от 750 метра от 

м."Дуневски ливади" до бензиностанцията на к.к. 

„Пампорово"

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        8 000 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян, АПИ

Проучване и проектиране на връзка между к.к. 

Пампорово и Мечи чал 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        2 000 000.00     
ПРР, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 г.

Община Смолян, "Пампорово" 

АД

Провеждане на предварителни проучвания и проучвания 

за осъществимост на гражданско летище в района с. 

Писаница  - с. Левочево на територията на община 

Смолян

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           500 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян, АПИ

Проучване за изграждане на вертолетни площадки: 

с.Левочево и с.Писаница

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                           500 000.00     
ПРР, ПТС, АПИ, 

държавен бюджет
2025 - 2027 г. Община Смолян, АПИ

                    176 640 000.00     Общо Приоритет 5

Нова общинска пътна 

инфраструктура

Републикански пътища

Мярка 5.1. Подобряване 

на транспортната 

инфраструктура на 

териоторията на община 

Смолян

Мярка 5.2. Регионална и 

трансгранична 

мобилност 

Пътни съоръжения и връзки  

обслужващи региона

Изграждане на 

инфраструктура на нов за 

територията въздушен 

транспорт

Приоритет 5: Разширяване и подобряване на транспортната свързаност



Външен асансьор/ роботи за достъп на инвалиди към 3-ти 

блок на ДСХ, с. Фатово 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“, с. Фатово
                             60 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на зала за свиждане и развлечения с 

възможност за надграждане на втори етаж за жилищна 

или друга нужда

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“, с.Фатово
                           200 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Асфалтиране на междублоковото пространство в ДСХ - 

алеи, път и площадка

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“, с. Фатово
                             40 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Реформиране на Дома за стари хора в с. Фатово
Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“, с. Фатово
                        2 000 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Разкриване на Дневен център за възрастни самотно 

живеещи хора

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        3 000 000.00     

ОПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Разкриване на Център за грижа за пълнолетни лица с 

психични разстройства - 2 бр. с капацитет 15, или общо 

30 потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        5 000 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Разкриване на Дневен център за лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени 

увреждания с капацитет 40 потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        3 000 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Център за социална рехабилитация и интеграция - 

капацитет 30 потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 500 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения - капацитет 15 потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 200 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания - 2 бр. с капацитет 15 

потребители, общо 30 потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        2 500 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Център за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от 

постоянни медицински грижи, капацитет 15 потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 200 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Център за кризисно настаняване, капацитет 10 

потребители

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           950 000.00     

ПРЧР, ПРР,  

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Разкриване на социално предприятие
Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        1 000 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Приоритет 6: Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на социалните и здравните услуги

Модернизация на Дома за 

стари хора в с. Фатово

Стратегическа цел 3: Развитие на социалния и човешкия потенциал

Мярка 6.2 Социални 

дейности и интеграция 

на уязвимите групи

Модернизиране на 

институции за предоставяне 

на социални услуги

Мярка 6.1. Социална 

инфраструктура

Изграждане на социална 

инфраструктура за 

предоставяне на нови услуги

Социално приобщаване и 

интеграция на уязвимите 

групи в местната икономика



Подобряване на пригодността за заетост на уязвимите 

групи чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран 

подход – рехабилитация, обучение, включване в заетост, 

участие в стажантски програми, програми за временна 

заетост, социални услуги, дейности за достъп до 

образование и здравеопазване и др.

Община Смолян                            700 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Подкрепа за заетост на лицата, полагащи грижа за 

зависими членове на семейството
Община Смолян                            300 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Подобряване на достъпа до заетост на хората с 

увреждания и на други уязвими групи чрез предоставяне 

на комплексни услуги, вкл. към техните семейства

Община Смолян                            400 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Предоставяне и разширяване на услугите за семейства с 

деца, вкл. с увреждания, чрез интегрирани услуги като 

семейно консултиране, семейно планиране и отговорно 

родителство, услуги за ранно детско развитие, формиране 

на родителски умения; превенция на изоставянето на деца 

и други

Община Смолян                            250 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Създаване на заместваща грижа в подкрепа на родителите 

на деца с трайни увреждания, семействата и лицата, които 

полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с 

трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и 

за възрастни хора в невъзможност за самообслужване

Община Смолян                         1 000 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Създаване на услуги за подкрепа и обучение на членове 

на семейството, които полагат неформална грижа в 

домашна среда за лица с трайни увреждания и за лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване

Община Смолян                            500 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Развитие на услуги за ранна интервенция на уврежданията 

за деца
Община Смолян                            200 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Услуга в домашна среда и в общността за хора с 

увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за 

самообслужване

Община Смолян                         1 750 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Услуги за спешно осигуряване на подкрепа в случай на 

кризисна ситуация
Община Смолян                            400 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Предоставяне на 

интегрирани здравни и 

социални услуги 

Социална помощи и нови 

услуги за семейства с деца и 

членове от уязвимите групи

Мярка 6.2 Социални 

дейности и интеграция 

на уязвимите групи

Социално приобщаване и 

интеграция на уязвимите 

групи в местната икономика



Развитие на услуги за превенция и реинтеграция, 

реализиране на дейности за превенция на 

възпроизвеждането на институционалния модел на грижа 

и повишаване на качеството и ефективността на услугите 

за подкрепа на децата и техните семейства, интегрирано 

предоставяне на подкрепа и интегрирани междусекторни 

услуги, подкрепа и обучения за придобиване на социални 

умения нa младежи напускащи системата за грижа и 

подготовката им за пазара на труда

Община Смолян                            700 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Развитие на услуги за мобилна превантивна общностна 

работа – включително работа в маргинализирани 

общности

Община Смолян                            400 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Подобряване на средата в съществуващи социални 

услуги/реформиране на съществуващи социални услуги
Община Смолян                            400 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Дейности за популяризиране на социалните услуги и 

работата в тях
Община Смолян                            100 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Обучения за повишаване капацитета на общински 

служители за планиране на социалните науки и за 

насочване за ползване на социални услуги -участие на 

служителите в обучения, работни посещения, стажове, 

семинари, обмяна на опит и др. присъствени и онлайн 

форми

Община Смолян                              50 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Осигуряване на топъл обяд и съпътстващи мерки Община Смолян                            250 000.00     

ПРЧР, ПХОМП, 

НПВУРБ, държавен и 

общински бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Предоставяне на пакети за новородени деца от бедни и 

рискови семейства
Община Смолян                            600 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Осигуряване на детска кухня Община Смолян                            500 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Помощ за социално 

включване и активност на 

възрастните хора 

Подпомагане на пенсионерските клубове Община Смолян                            700 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Създаване на колцентър с подготвени специалисти, 

работещи по алгоритъм за преценка на социално-здравния 

риск; Мобилни екипи

община Смолян                            450 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2025 г. Община Смолян

Развитие на телемедицината в региона
Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                        1 500 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Изнесена специализирана медицинска помощ от екип от 

10 специалисти – интернист, хирург, съдов хирург, 

педиатър, офталмолог, ендокринолог, нефролог, 

кардиолог, гастроентеролог и невролог за населението на 

с. Момчиловци един път месечно за една година

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                             80 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Обучение на медицински специалисти на място в областта 

на спешната медицинска помощ
община Смолян                            250 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Интегриран проект с другите общини в региона 

(областта) за подобряване достъпа на здравни услуги, 

включващ закупуване на транспортни средства (линейки), 

обучение на кадри-фелдшери

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                        2 500 000.00     

ПРЧР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г.
Община Смолян, общини от 

област Смолян

                      35 630 000.00     Общо за приоритет 6

Повишаване капацитета на 

управление на социалните 

институции

Превантивни и подкрепящи 

услуги в общността за деца и 

младежи

Мярка 6.3. Модерно 

здравеопазване

Мярка 6.2 Социални 

дейности и интеграция 

на уязвимите групи

Спешна помощ и 

сътрудничество

Внедряване на нови подходи 

и технологии за по-широк 

достъп до здравни услуги

Подкрепа за хора от 

уязвимитие групи - социално 

слаби семейства, 

самотноживеещи и др.



Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни 

класни стаи и иновативни училища

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                        1 000 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Иновативна класна стая в Основно училище „Стою 

Шишков“, гр. Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                             50 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

 Подобряване на уеб сайтове на учебните заведения и 

подобряване на онлайн услугите

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           150 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Създаване на виртуални библиотеки, бази данни и други 

информационни системи за нуждите на образованието

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Обновяване на ИКТ /информационни и комуникационни 

технологии/ системи и оборудване в сектора на общото и 

професионално образование

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Извънкласни форми и 

програми за свободното 

време на децата и учениците

Разработване на програми за осмисляне на свободното 

време на децата и младежите. Оптимизиране на 

извънкласните и извънучилищните форми в училищата и 

обслужващите звена

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           150 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Повишаване на 

професионалната 

компетентност в системата 

на образованието

 Усъвършенстване на професионално-квалификационното 

равнище на педагогическите кадри в системата на 

образованието

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           150 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в 

училищното и предучилищното образование

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Популяризиране на професионалното образование в 

общината. Осигуряване на професионално насочване в 

средните училища. Разработване на учебни програми, 

насочени към преодоляване несъответствията между 

придобиваните от образованието умения и нуждите на 

пазара на труда

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Подкрепа за талантливи 

ученици

Подкрепа на учениците с изявени дарби в областите: 

изкуства, природни науки, чужди езици, дигитални науки

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           100 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Мярка 7.1. 

Модернизиране на 

образователните услуги

Внедряване на нови методи 

и подходи в образованието

Дигитализация на 

образователния процес

Приоритет 7: Повишаване на образователното равнище на населението и осигуряване на по-широк достъп до образование

Професионално ориентиране 

и личностно развитие



Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване 

агресията в училищата

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           500 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Създаване на условия за достъп до образование чрез 

преодоляване на демографски, социални и културни 

бариери

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Подкрепа за достъп на уязвими групи до висше 

образование
община Смолян                            200 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Разработване и изпълнение на програми за превенция на 

ранното отпадане от училище и за пълноценното 

интегриране на децата от етнически малцинства

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           100 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Включване на деца, ученици и младежи със специфични 

социални, здравословни и образователни потребности

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Запазване на защитените и 

средищните училища и 

градини

Поддържане на адекватна на демографските и социални 

условия, градинска и училищна мрежа, с тенденция за 

съхраняване на учебните заведения в селата и запазване 

статута на защитените и средищните училища и градини

Зона за въздействие 

„Централна градска част“; 

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“

                           800 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

 Подкрепа за разкриването на нови бакалавърски и 

магистърски програми в университетите в гр. Смолян 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           100 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции - 

университети

Проучване на възможностите за откриване на нови 

филиали, включително и на чуждестранни университети, 

които да привлекат студенти в град Смолян

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           100 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Разширяване обхвата на информационните и 

комуникационни програми и технологии в училищата и 

ВУЗ

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           200 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Развитие на мрежи, иновативни платформи, 

международно бизнес сътрудничество и инициативи за 

изследвания и иновации

община Смолян                            300 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

 Развиване на взаимодействия между социалните и 

икономически партньори и наблюдение на нуждите на 

пазара на труда

община Смолян                              50 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Адекватна квалификация и преквалификация на местни 

кадри, съобразно пазара на труда
община Смолян                            250 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Развитие на следдипломни програми за обучение община Смолян                            100 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Прилагане на стимули за студентско кредитиране община Смолян                            200 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Създаване на пакет от стимули за стажуване на млади 

хора със средно или висше образование във фирми, 

съобразно техния профил

община Смолян                            250 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Повишаване капацитета на училищните настоятелства за 

привличане на допълнителни финансови средства за 

подобряване на образователния процес (кандидатстване с 

проекти)

община Смолян                            150 000.00     
ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Дейности за откриване на 

нови филиали, нови 

програми и специалности, 

привличане и 

сътрудничество с нови 

висши учебни заведения

Дейности за среда без 

насилие, превенция за ранно 

отпадане и приобщаване на 

уязвимите групи

Мярка 7.3. Развитие на 

регионалното висше 

образование 

Мярка 7.4. 

Сътрудничество за 

добро образование и 

професионална 

реализация

Изграждане на партньорства 

и добро взаимодействие 

между бизнеса и 

университетите

Мярка 7.2. Интеграция 

на уязвимите групи в 

образованието



  Оборудване с нова училищна мебел и компютърна 

техника
община Смолян                         3 500 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Осигуряване на техническо оборудване за лабораторни 

дейности и експерименти
община Смолян                            800 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027 Община Смолян

Оборудване на лаборатория по природни науки в Основон 

училище „Стою Шишков“, гр. Смолян.
гр. Смолян                              80 000.00     

ПО, държавен и 

общински бюджет
2022 - 2027

Община Смолян, 

образователни институции

Създаване и оборудване на музей на науките в гр.Смолян, 

за обучение на ученици по природни науки и посещения 

от туристи

гр.Смолян                            300 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2022 - 2027 Община Смолян

Създаване на ученическо опитно поле за земеделски 

практики
община Смолян                                3 000.00     Общински бюджет 2022 - 2027 Община Смолян

                      11 383 000.00     

Изграждане на стрелбище с огнестрелни оръжия с 

възможност за пейнбол

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           200 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Създаване на боксова зала. Изграждане на боксов ринг с 

цел привличане подрастващите младежи към този вид 

спорт и превенция на агресията

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           250 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на Открит плувен басейн в кв.Устово.

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Подобряване условия за спорт и отдих, които предоставят 

спортните съоръжения, които са общинска собственост

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           300 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Спортна инфраструктура в 

селата

Изграждане и обновяване на инфраструктура и 

съоръжения за развитие на спорта и занимания за 

свободното време

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 000 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Изграждане на бази за 

подготовка на спортни 

клубове

Проектиране, строителство и оборудване на спортни бази 

и съоръжения

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        3 500 000.00     

ПРР, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г. Община Смолян

Спортна култура

Насърчаване на физическата активност на деца и  

младежите чрез подкрепа и организиране на спортни 

събития и компании

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           700 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Мярка 8.1. Спортна 

инфраструктура в 

гр.Смолян

Мярка 8.2. Спортна 

инфраструктура в 

населените места

Подобряване на материално-

техническата база в 

учебните заведения

Общо за приоритет 7 

Приоритет 8: Разширяване на възможностите за спорт и развитие на младежки дейности

Създаване на условия за 

развитие на учебни практики 

и приложна наука

Мярка 7.5. 

Образователна 

инфраструктура

Изграждане на нова и 

модернизиране на 

съществуващата спортна 

инфраструктура в гр.Смолян

Мярка 8.3. Спорт и 

спортната култура



Подпомагане развитието на масовия спорт и високото 

спортно майсторство

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           500 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 - 2027 г. Община Смолян

Привличане на спортни клубове и организации към 

процесите, свързани с развитие на младежка политика и 

реализирането на съвместни дейности с образователни 

институции

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           400 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г.

Община Смолян, спортни 

клубове, образователни 

институции

Организиране на местни, регионални, национални и 

международни състезания

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 000 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г.
Община Смолян, спортни 

клубове

Интеграция на уязвимите 

групи към спортните 

дейности

 Създаване на условия за развитие на спорта за хора с 

увреждания и в неравностойно положени е, приобщаване 

на тези групи хора към активен и диференциран 

двигателен режим

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                           600 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Изграждане/създаване на Детски научен център (детски 

образователен музей) - за осигуряване на възможност за 

интерактивно учене и организиране на ателиета за деца и 

родители

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 000 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Създаване на условия за неформална комуникация, 

социокултурна анимация, обучение, практикуване на 

спортни и извънучилищни дейности от деца и младежи 

Зона за въздействие 

„Територии с потенциал за 

развитие на туризма и спорта“

                        1 000 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Подкрепа за разработването и изпълнението на услуги за 

свободното време, на национални младежки 

срещи/фестивали/работилници за изкуства

Община Смолян                            300 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Насърчаване развитието на таланта, творческите умения и 

междукултурния диалог сред младите хора
Община Смолян                            200 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Предоставяне на достъп до общинска инфраструктура 

като територия за младежко творчество

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Изграждане на младежки център
Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                        3 000 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 - 2027 г. Община Смолян

Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите 

хора
Община Смолян                            500 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Финансиране на извънучилищни форми на обучение и 

обмен на млади хора от различни европейски държави
Община Смолян                         1 000 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Стимулиране и подпомагане на участието млади хора в 

европейски и международни инициативи
Община Смолян                            400 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Предоставяне на достъп до специфична информация за 

възможностите за развитие и финансиране на младежки 

инициативи и услуги. Подпомагане реализирането им

Община Смолян                            100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Мярка 8.4. Младежки 

дейности и политики

Международен обмен и 

създаване на партньорства

Създаване на условия и 

развитие на младежки 

дейности извън 

образователните институции

Спортни клубове и 

сътрудничество

Мярка 8.3. Спорт и 

спортната култура



Насърчаване на младежкото предприемачество и 

подкрепа при стартирането и развитието на 

самостоятелен бизнес

Община Смолян                         1 000 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Популяризиране на възможностите за младежка заетост и 

организиране на младежки трудови борси
Община Смолян                            200 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Осигуряване на възможност младите хора да участват в 

процеса на вземане на решения относно младежките 

политики

Община Смолян                              50 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Насърчаване и провокиране на младите хора да 

сформират нови организации, с цел притегляне и развитие 

на младежта в града. Създаване и реализиране на идеи, 

свързани с устойчиво развитие на града, опазването на 

околната среда, гражданската активност сред 

подрастващите, вандализма и др

Община Смолян                            100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Създаване на доброволчески инициативи за младите хора 

като възможност за личностно развитие, учене, социално 

сближаване и формиране на гражданско самосъзнание

Община Смолян                            100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Провеждане на информационни кампании относно начина 

на хранене и двигателния режим на младите хора с цел 

здравословен начин на живот

Община Смолян                            150 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2027 г. Община Смолян

Провеждане на кампании за превенция на 

тютюнопушенето, употребата на наркотици и полово 

предавани болести

Община Смолян                            100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2027 г. Община Смолян

Насърчаване на природосъобразния начин на живот – 

екологично придвижване и използване на ресурси. 

Подкрепа за проекти и инициативи, целящи формиране на 

знания, умения, нагласи и ангажираност с екологичните 

проблеми и тяхното решаване (в това число намаляване 

на количеството на отпадъците; преосмисляне на 

потребителските практики, кръгова икономика и др.)

Община Смолян                            350 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2027 г. Община Смолян

Работа със спортни и младежки организации по 

повишаване на осведомеността на младежите относно 

страничните ефекти при злоупотреба с вещества като 

анаболни стероиди, диуретици, стимуланти и хормони на 

растежа

Община Смолян                            100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2027 г. Община Смолян

Популяризиране сред младите хора на целенасочени и 

качествени социални услуги
Община Смолян                              80 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Превенция на социалното изключване на младежи на 

възраст от 18 до 29 години в неравностойно положение
Община Смолян                            200 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян

Провеждане на съвместните инициативи с МВР и 

училищните ръководства за подкрепа младите хора без 

родителски контрол (отсъстващи родители, непълни 

семейства) и ранно отпадналите от образование

Община Смолян                            100 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 - 2025 г. Община Смолян, МВР

                      20 080 000.00     Общо за приоритет 8

Мярка 8.4. Младежки 

дейности и политики

Кариерно ориентиране и 

предприемачество

Младежки инициативи, 

местни политики и 

гражданско участие 

Здравословен начин на 

живот и екологична култура

Социално включване на 

младежи в неравностойно 

положение 



Въвеждане на RFID – радиочестотна технология в 

библиотеката

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                             60 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г.
Община Смолян, Регионална 

библиотека "Н.Вранчев"

Обособяване на Дигитален център в Регионална 

библиотека "Н.Вранчев", гр. Смолян:

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                             38 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г.
Община Смолян, Регионална 

библиотека "Н.Вранчев"

Закупуване на машина за почистване на книги
Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                               9 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г.
Община Смолян, Регионална 

библиотека "Н.Вранчев"

Създаване на интерактивна етнографска експозиция за 

района в партньорство с РИМ "Стою Шишков", читалища 

и др. 

Зона за въздействие 

„Централна градска част“
                           650 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 - 2027 г.
Община Смолян, РИМ 

"Ст.Шишков", читалища и др.

Създаване на общински фонд за подпомагане на 

издателската дейност на читалищата

гр. Смолян; Зона за 

въздействие „Селата в Община 

Смолян“

                           100 000.00     общински бюджет 2025 - 2027 г. Община Смолян

Повдигане статута на с.Широка лъка във фолклорен и 

архитектурен резерват

Зона за въздействие „Селата в 

Община Смолян“
                             25 000.00     общински бюджет 2025 - 2027 г. Община Смолян

Трансгранично 

сътрудничество

Балкански фестивал  - Съвременна балканска драматургия 

(ротационно домакинство на страните участнички)

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                           150 000.00     

ПРР, ТГС, НПВУРБ, 

държавен и общински 

бюджет

2025 - 2027 г.
Община Смолян, РДТ 

"Н.Хайтов"

                        1 032 000.00     

Дигитализиране на административните услуги и развитие 

на електронна платформа за обслужване на гражданите
Община Смолян                            180 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 -2027 г. Община Смолян

Развитие на технологични средства за сигурно 

съхранение и обработка на персонални и публични данни
Община Смолян                            700 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г. Община Смолян

 Развитие на системи и иновации в е-управление за 

предоставяне на качествени и леснодостъпни е-услуги 
Община Смолян                            400 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г. Община Смолян

Цифровизация на данни Община Смолян                            600 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г. Община Смолян

Система за киберсигурност: Предотвратяването и 

защитата срещу атаки със снабдяване с хардуер и 

внедряване на софтуер за анализ на уязвимите места на 

ИТ системите и предотвратяване на злонамерени 

действия на кибератака. Осъществяване на мониторинг на 

ИТ системите

Община Смолян                            500 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г. Община Смолян

Gateway сървър: Елиминиране на всички видове заплахи, 

включително рансъмуер, фишинг, ботнети и 

целенасочени атаки. Осигуряване на постоянно ниво на 

мрежова защита и сканиране в реално време на HTTP и 

FTP протоколи

Община Смолян                            350 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г. Община Смолян

Общо за приоритет 9 

Приоритет 9: Културни дейности и съхранение на местните традиции и обичаи

Приоритет 10: Подобряване на цифровата свързаност, местното управление и сътрудничеството

Мярка 10.1. 

Дигитализация и 

повишаване капацитета 

на управление на 

общинска 

администрация

Проект "Е - Община"

Модернизиране на градската 

библиотека

Съхранение на културно 

наследство

Мярка 9.1. Нови 

културни политики и 

дейности



Оптимизиране на 

управлението и подобряване 

на човешките ресурси

Обучения за подобряване на знанията и уменията на 

персонала
Община Смолян                              80 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 -2027 г. Община Смолян

Дейности по разработване и прилагане на мерки за 

повишаване на информираността за общинската политика 

и услуги

Община Смолян                              35 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 -2027 г. Община Смолян

Разработване и прилагане на механизми за участие на 

гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения
Община Смолян                              35 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2022 -2027 г. Община Смолян

Изграждане на нови модели на взаимодействие и 

споделяне на данни между гражданите, бизнеса и 

администрацията в дигитална среда, както и развитие на 

съществуващи такива релевантни решения

Община Смолян                            150 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г. Община Смолян

Подготовка на СВОМР на 

МИГ "Смолян - Девин" 2021 - 

2027 г.

Организиране и провеждане на проучвания, фокус групи, 

работни срещи, информационни кампании, обучения и др.

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                             50 000.00     общински бюджет 2022 -2027 г. Община Смолян

Дейности в сътрудничество с 

местни и международни 

партньори

Създаване на ефективни партньорства за трансфер на 

добри практики в областта на местното самоуправление и 

насърчаване развитието на регионите в т.ч. и 

трансграничните 

Зона за интегрирани 

териториални инвестиции, вкл. 

в партньорство с други 

общини от Област Смолян

                           250 000.00     

Общински бюджет, 

фондове от ЕС и 

други донори

2025 -2027 г.

Община Смолян, общини от 

област Смолян, партньори от 

трансграничния регион с 

Гърция

                        3 330 000.00     

        706 092 045.80     Общо за ПИРО

Мярка 10.1. 

Дигитализация и 

повишаване капацитета 

на управление на 

общинска 

администрация

Гражданско участие в 

местното управление

Мярка 10.2 

Сътрудничество

Общо по Приоритет 10 


