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             ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Смолян за 2017 г. е разработен на основание чл. 23, т.2 и т.4 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) и чл.91 ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (ППЗРР). 

Годишният доклад е изработен на основата на информацията, предоставена от 

служителите на общинска администрация Смолян и информацията предоставена от НСИ. За 

верифициране на получената писмена информация са проведени работни срещи с всички 

общински дирекции, чиято работа е свързана с изпълнението на общинския план за развитие. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, 

според чл.91, ал.8 от ППЗРР съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените 

в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план 

за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие.   

 

I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Смолян и в частност промените в социално - икономическите 

условия в общината. 
 

Общинският план за развитие на община Смолян е разработен съгласно разпоредбите на 

Закона за регионалното развитие и е приет с Решение № 770 по протокол № 40 от 18.09.2014 г. 

Като документ от интегрираната система за планиране на регионалното развитие 

Общинският план на Смолян е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното 

развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и при съблюдаване на 

Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие. Целите и 

приоритетите залегнали в ОПР са хармонизирани с насоките за развитие и концепциите 

отразени в стратегическите документи за регионално развитие от другите териториални нива – 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), Регионален план за развитие (РПР) на 

Южен централен район (ЮЦР), Областната стратегии за развитие на област Смолян. 

С Общинския план за развитие 2014-2020 г. община Смолян прави сериозна подготовка и 

заявка за целенасочено и всеобхватно социално-икономическо развитие. Той е инструмент за 

планиране и програмиране на местното развитие. 
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Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и 

плановете за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на 

регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановите документи се 

изработват междинни и последващи оценки и доклади за тяхното изпълнение. 

Общинския план за развитие  2014 – 2020 определя целите и приоритетите за развитието 
на община Смолян като елемент на развитието на страната и в частност на Южен централен 
район за планиране. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да 
допринесе за реализацията на Плана за развитие на плановия район на Република България и за 
осъществяването на общата регионална политика на страната. 

Устойчивото и балансирано развитие на районите изисква нови количествени и 
качествени изменения в регионалното развитие, обхващащи всички елементи на това развитие и 
водещи до хармонично и балансирано интегриране на цялата територия на страната. Този 
подход е намерил мястото си във всички основни компоненти на Плана за развитие на община 
Смолян. Той има дългосрочен характер и обхваща периода 2014-2020 г. на плана. 

Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на принципите 
на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие - единен 
подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност, допълняемост на 
финансирането, координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и 
дейностите, спазване на законовата и под-законова нормативна уредба на страната и 
регулациите на Европейския съюз. 

Предназначението на Плана за развитие на Община Смолян 2014 - 2020 година е да бъде 
основно средство на социално-икономическата политика на общината и инструмент за 
планиране и програмиране на местното развитие. Във връзка с това и в съответствие с визията за 
развитието на общината е изведена главната стратегическа цел: Община Смолян да се развива и 
превърне в привлекателно място за живеене и труд, осигуряващо добра жизнена среда, 
привличаща и задържаща своето население с конкурентноспособна, диверсифицирана местна 
икономика, подкрепяна от социално отговорна и компетентна местна власт и администрация. 

Основните предизвикателства пред местната социална политика са намалените 

финансови средства и увеличаващият се брой на нуждаещи се от подкрепа граждани.  

Община Смолян непрекъснато търси алтернативни източници за финансиране 

изпълнението на предвидените мерки в Общинския план за развитие. Тя успешно реализира 

проекти по Оперативни програми към различни министерства, по програмата за Европейско 

териториално сътрудничество и други програми с европейско финансиране както и по 

национални програми към Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане и др.  

Основните показатели, които отразяват общите условия за изпълнение на общинския 

план за развитие и промените в социално-икономическите условия в общината са: демографски, 

образователни, социални, икономически, финансови и др. Те са конкретизирани в Общите 

количествени индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР. Основният източник на 

информация за тях е Националният статистически институт, в частност Териториално 

статистическо бюро – Смолян. С оглед на факта, че данните за 2017 г. ще бъдат обработени към 

м. 04.2017 г., на този етап не е възможно тяхното сравнение със стойностите за 2016 и предишни 
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години и изготвянето на анализ за общите условия за изпълнение на общинския план за 

развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината. Пълен 

статистически анализ ще бъде извършен на етап междинна оценка на плана  и финална оценка.  

 

1. Анализ на тенденциите в демографското развитие и заетостта: 

 

1.1 Брой и динамика на населението  

През 2017 г. продължава тенденцията за намаляване населението на общината. Това до голяма 

степен се дължи на ниската раждаемост, миграционните процеси, протичащи в общината, 

поради различни фактори, като: липса на работа и търсене на възможност за препитание; ниски 

доходи; търсене на по-високо платена работа; продължаване на образованието в други градове 

и др. Вследствие на ограничените места за трудова реализация голяма част от хората в 

трудоспособна възраст (младите хора) се отправят към големите и развити административни 

центрове в страната и чужбина. 

 

Табл. 1 Естествено движение и брой на населението 

№ Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация  

Период на 

отчитане  

Базова 

стойност 

Целева 

стойност  

Данни 

за 2015г. 

 

Данни 

за 2016г. 

1. 
Естествено 
движение на 
населението 

 
НСИ Ежегодно 

  
  

 
Естествен 
прираст 

Брой 
НСИ Ежегодно 

-274 -123 -303 
-321 

 Живородени Брой 
НСИ Ежегодно 

265 327 
253 264  

 Умрели Брой 
НСИ Ежегодно 

539 450 556 
572 

2. 
Коефициент на 
раждаемост 

(на 1000 
души от 
населени
ето) 

 
НСИ 

 
Ежегодно 

6.3 7,5 

 
6,5  
(за 
област 
Смолян) 

 
7,0 
(за 
област 
Смолян) 

3. 
Коефициент на 
смъртност 

(на 1000 
души от 
населени
ето) 

НСИ Ежегодно 

12.9 10,3 

 
11,7 
(за 
област 
Смолян) 

 
15,0 
(за 
област 
Смолян) 

4. 
Брой на 
населението 

Брой 
НСИ Ежегодно 

40 941 45 000 38 272 
37 607 
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Табл. 2 - Механично движение по местоживеене 

    2014 2015 2016 

    Заселени Изселени 
Механи

чен 
прираст 

Заселени Изселени 
Механи

чен 
прираст 

Заселени Изселени 
Механич

ен 
прираст 

О
б

щ
о

 з
а 

ст
р

ан
ат

а Общо 121135 123247 -2112 144425 148672 -4247 117255 126584 -9329 

В 
градовете 79998 87889 -7891 80978 108748 -27770 81718 86056 -4338 

В селата 41137 35358 5779 63447 39924 23523 35537 40528 -4991 

О
б

л
ас

т 
С

м
о

л
ян

 Общо 1102 2437 -1335 1267 2727 -1460 1293 2592 -1299 

В 
градовете 578 1366 -788 644 1466 -822 698 1403 -705 

В селата 524 1071 -547 623 1261 -638 595 1189 -594 

О
б

щ
и

н
а 

С
м

о
л

ян
 Общо 408 773 -365 414 918 -504 499 856 -357 

В 
градовете 247 583 -336 261 700 -439 326 662 -336 

В селата 161 190 -29 153 218 -65 173 194 -21 

 

 

 

Табл. 3 Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. в община Смолян  

Население 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общо: 42 583 40 941 40 496 39 753 39 079 38 272 37 607 

  Под трудоспособна възраст 5 372 5 152 5 112 5 074 5 005 4 871 4 787 

  В трудоспособна възраст 27 766 26 048 25 700 24 977 24 169 23 337 22 733 

  Над трудоспособна възраст 9 445 9 741 9 684 9 702 9 905 10 064 10 087 

население в селата
население в града

общ брой население

0

10000

20000

30000

40000

50000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11179 10628 10451 10191 9955 9681 9447

31404 30313 30045 29562 29124 28591 28160

42583 40941 40496 39753 39079 38272 37607

Население на Община Смолян 
2010 г. - 2016 г.

население в селата население в града общ брой население



 

6 

От посочените данни е видно, че населението в трудоспособна възраст е намаляло значително 

през разглеждания период, а именно с 5 033 човека. Намалява и населението под 

трудоспособна възраст с 585 човека, а лицата в над трудоспособна възраст са се увеличили с 642 

човека. 

Население на община Смолян, а и в цялата страна застарява, намалява и възпроизвежда все по-

малко на брой трудоспособни хора спрямо хората, които напускат пазара на труда. Така 

изглежда демографската ситуация у нас към края на 2017 година. 

От НСИ правят дългосрочна прогноза, която показва, че през следващите няколко десетилетия 

негативните демографски процеси в страната ще продължат. 

 

Табл. 4 Прогноза за населението по области и пол             Брой 

Области 
Пол 

I вариант (при хипотеза за конвергентност)1 

Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Благоевград 313671 302291 289431 275480 261135 246703 232176 217535 202927 188618 174834 161735 

Бургас 416066 415734 413993 411505 408614 405286 401364 396753 391479 385492 378905 372179 

Варна 476661 476878 474400 470176 465045 459517 453266 445741 436602 425690 413322 400372 

Велико 
Търново 

246478 235268 223762 211691 199637 188210 177726 168124 159009 150042 141144 132493 

Видин 91162 81878 73586 66113 59362 53348 48054 43382 39152 35254 31709 28597 

Враца 172064 157687 144489 132196 120694 109972 100044 90917 82453 74606 67449 61091 

Габрово 114557 106129 97851 89936 82450 75505 69225 63546 58296 53347 48713 44553 

Добрич 180929 172040 163246 154626 146315 138345 130792 123658 116927 110543 104563 99065 

Кърджали 148936 144262 138734 132713 126545 120309 113895 107347 100804 94450 88370 82614 

Кюстендил 124924 113101 102043 91799 82351 73695 65725 58418 51716 45560 40011 35112 

Ловеч 131023 120976 111643 103011 94993 87591 80805 74585 68863 63555 58710 54420 

Монтана 137718 128395 119957 112201 105010 98434 92447 86990 81938 77211 72812 68846 

Пазарджик 263870 251064 237925 224781 211900 199344 187067 175131 163672 152848 142741 133420 

Перник 125642 117809 110026 102550 95446 88674 82176 75930 69956 64256 58849 53836 

Плевен 252431 235199 218760 203236 188637 175114 162766 151488 141166 131587 122780 114846 

Пловдив 677645 670897 662160 652733 643348 634152 624797 614890 604379 593194 581564 569925 

Разград 117323 109730 102309 95039 88005 81380 75148 69285 63773 58606 53859 49574 

Русе 226490 217426 208540 199869 191406 183334 175664 168358 161304 154433 147809 141613 

Силистра 113621 107538 101335 95170 89214 83634 78468 73660 69154 64927 61063 57617 

Сливен 190948 183752 176875 170372 164176 158290 152787 147715 143056 138714 134621 130825 

Смолян 110363 98717 87627 77242 67565 58508 50071 42373 35509 29498 24245 19692 

София 
столица 

1325235 1360412 1393033 1424471 1455437 1487325 1518225 1546211 1569639 1587158 1599100 1607704 

София  235902 224006 212350 200948 189826 179036 168616 158497 148671 139137 130063 121690 

Стара 
Загора 

323979 314362 304217 293975 283899 274219 265007 256200 247588 239020 230561 222553 

Търговище 115498 110173 104926 99748 94658 89721 84968 80414 76045 71894 67991 64413 

Хасково 234336 222180 210105 198357 186992 175950 165242 154973 145172 135831 126957 118661 

Шумен 176471 171995 167002 161619 156047 150481 144967 139450 133864 128175 122538 117137 

Ямбол 124066 116708 109720 103227 97231 91697 86622 81979 77785 73983 70537 67440 

Източник: www.nsi.bg  

http://www.nsi.bg/
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Видно от публикуваната прогноза, броят на населението на област Смолян ще бъде най-

малко сред всички области в страната. Прогнозата е населението да е намаляло от 110 363 

през 2015 до 19 692 през 2070г.!!! 

Наложително е да се предприемат мерки за предотвратяване на негативните 

демографските процеси в страната, задържането на хора в трудоспособна възраст в малките 

градове и области.  

Приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика са 

формулирани в Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България 2012 – 2030 г. и са насочени към реализиране на следната стратегическа цел - забавяне 

темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в 

дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с 

тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. 

От изключителна важност е формулираните цели да бъдат постигнати и да се постигне 

стабилизиране на броя на населението и осигуряване на баланс между областните центрове. 

В тази връзка Община Смолян също следва да прилага целенасочена и балансирана 

демографска политика. 

Негативните социални, икономически, политически и демографски процеси, протичащи 

през последните две десетилетия в страната, а съответно и в община Смолян, са в основата на 

значимите промени в броя на населението й.   

В резултат на ниската раждаемост е налице трайна тенденция на намаляване на 

населението в подтрудоспособна възраст на община Смолян, а това създава проблеми при 

формиране на работната сила на община Смолян  и за в бъдеще.  

Интензивните миграции през последните няколко години на предимно млади хора от 

общината ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на населението и в бъдеще 

процесът на демографско остаряване все повече ще зависи от емиграцията на млади семейства. 

 

2. Социално – икономическо развитие на община Смолян 

2.1 Безработица 

Данни, предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ - Смолян сочат намаление на броя на 

безработните в община Смолян.  

Това намаление се дължи на осигуряването на временна заетост по различни програми, 

сезонната заетост, а също така и намаляването на населението в трудоспособна възраст, което е 

намерило реализация извън пределите на общината. 
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Таблица 5. Брой на регистрираните безработни лица от община Смолян 

 в Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян (2014-2017) 

 

 Към 

30.06.2014 

Към 

30.06.2015 

Към 

30.06.2016 

 

 

Към 
30.06.2017 

Брой регистрирани безработни лица 2489 2286 1633 1227 

От тях според пол:  

Мъже 1089 962 729 519 
Жени  1400 1324 904 708 

От тях според образование:  

Регистрирани безработни лица с висше, 

полувисше образование 

309 294 246 194 

Регистрирани безработни лица със 

средно образование 

1453 1303 946 716 

Регистрирани безработни лица с 

основно образование 

302 246 131 101 

Регистрирани безработни лица с 

начално и по-ниско образование 

425 443 310 216 

От тях според квалификация:  

Лица с работническа професия 970 883 605 479 
Специалисти  599 518 434 320 

Без квалификация 920 885 594 428 

Постъпили на работа от началото на 

годината 

1 409 1600 1231 1091 

 

 

Таблица 6: Средногодишно равнище на 

безработица в % 

 

 

През 2017 г. в Община Смолян са реализирани следните програми и проекти за заетост, 

чрез Дирекция „Бюро по труда - Смолян“: 

- Национална програма  „Активиране на неактивните лица“ – назначено 1 лице 

- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – назначени 3 лица 

- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“- назначени 7 

лица  

Равнище на безработицата (средногодишно) 
 

2015 11,4 % 

2016 8,2 % 

2017 6.3 % 



 

9 

Реализирани нощувки брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки левове 

Общо

от 

българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци 

1 101 3987 121480 39153 29177 9976 13682 11019 2663 32,2 1445622 928068 517554

2 99 4054 113512 49928 43832 6096 14699 12996 1703 44,0 1635439 1350685 284754

3 96 3928 121749 22167 20607 1560 8664 8222 442 18,2 630620 568788 61832

4 81 3176 95136 12720 11968 752 5189 4952 237 13,4 330551 306262 24289

5 77 2784 85760 7993 7168 825 3899 3612 287 9,3 196727 170266 26461

6 83 3113 93390 12500 11109 1391 6126 5596 530 13,4 332319 287344 44975

7 93 3559 108824 22595 20212 2383 8109 7487 622 20,8 565308 496239 69069

8 93 3604 110988 31073 29250 1823 11273 10538 735 28,0 735145 674667 60478

9 87 3451 102330 16090 15059 1031 7032 6629 403 15,7 411200 378602 32598

10 71 2472 76596 8549 8013 536 4387 4144 243 11,2 221337 201107 20230

11 65 2519 75426 9484 9217 267 4555 4416 139 12,6 249513 239891 9622

Общо до 

м. 

Ноември 

2017г. 232252 205612 26640 87615 79611 8004 6753781 5601919 1151862

Реализирани нощувки брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки левове 

Общо

от 

българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци Общо от българи

от 

чужденци 

2016 101 4157 1239725 244945 218866 26079 101425 93187 8238 19,8 6916862 5861552 1055310

Дейност на местата за настаняване в Община Смолян през периода м. Януари-м. Ноември 2017г. 

Месец 

Места за 

настаняван

е брой

Легладе

нонощия

Използваем

ост на 

леглоденон

ощията %Легла

Използваем

ост на 

леглоденон

ощията %

Дейност на местата за настаняване в Община Смолян през 2016г. 

Година 

Места за 

настаняван

е брой Легла

Легладе

нонощия

- Национална програма „Старт на кариерата“ – назначени 3 младежи 

- Национална програма  „Регионална програма за заетост“ – назначени 7 лица 

- Проект Обучение и заетост за младите хора – етап 2 – назначени 11 младежи 

- Проект Обучение и заетост за младите хора – етап 3 – назначени 26 младежи 

Общият брой лица назначавани по програми и проекти за заетост в община Смолян през 

2017 г. са 58 лица. 

По отношение на броя туристи, посетили общината тенденцията също е положителна, но не 

се наблюдава съществена разлика с 2016г.  

 

 

Диаграма 1: Дейност на местата за 

настаняване в Община Смолян до 

30.11.2017г. 
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Диаграма 2: Реализирани нощувки по справки декларации в Община Смолян до 30.11.2017г. 
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II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие. 
 

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Община Смолян – привлекателно 

място за живеене, бизнес и 

туризъм с проспериращо 

образование и 

конкурентноспособна икономика, 

съхранени природни и културно-

исторически ценности, развита 

инфраструктура и комуникации. 

СЦ 1:  

Постигане на 

устойчив 

икономически 

растеж 

 

СЦ 2:  

Подобряване на 

инфраструктурата 

за повишаване на 

достъпността и 

развитие на 

икономическите 

отрасли 

СЦ 3:  

Сътрудничество за 

ефективно 

използване на 

ресурсите, висока 

възвръщаемост на 

вложените средства 

и добро управление 

 

СЦ 4:  

Подобряване на 

образованието, 

достъпа до 

качествено 

здравеопазване и 

социалния статус на 

населението 

 

СЦ 5:  

Повишаване на 

трудовата заетост и 

овладяване на 

миграцията на 

населението 

 

Приоритет 5:  

Подобряване на 

администравния 

капацитет за по-

качествено и 

компетентно 

управление с 

участие на 

гражданите 

 

Приоритет 4:  

Повишаване 

стандарта на живот 

и подобряване 

условията за 

личностно развитие 

Приоритет 3:  

Развитие на 

междуселищното, 

регионалното, 

трансграничното и 

транснационално 

сътрудничество 

Приоритет 2:  

Подобряване на 

транспортната 

достъпност, 

инфраструктурата и 

опазване на 

околната среда  

Приоритет 1:  

Стимулиране растежа 

на общинската 

икономика чрез 

подкрепа на 

съществуващите 

предприятия, 

насърчаване на 

предприемаческата 

активност в общината 

и създаване на 

качествен 

туристически продукт 
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Приоритет 1: 

Стимулиране на растежа на общинската икономика чрез подкрепа на съществуващите 

предприятия, насърчаване на предприемаческата активност в общината и създаване на качествен 

туристически продукт. 

 

И през 2017г. община Смолян подържа и се старае да развива на благоприятна среда по 

отношение на местните данъци, такси, и административно обслужване и консултиране.  

Областен информационен център- Смолян извърши редица информационни дейности в 

подкрепа на МСП с цел представяне на възможностите за подготовка и изпълнение на проекти 

финансирани от програмите на ЕС.  

В периода 15-16.05.2017 г. ОИЦ – Смолян проведе обучение „Младежко 

предприемачество – стартирай своята идея“. Целта бе обучаемите да научат кои идеи за бизнес 

са добри и кои не, кои са техните конкурентни предимства, какво прави един екип успешен, как 

да тестват идеята си, основни маркетинг подходи, основни качества, които трябва да притежава 

един предприемач и др. Участници в обучението бяха младежи и студенти от областта, 

обучаващи се във филиалите на Пловдивски университет и ВСУ. 

ОИЦ – Смолян проведе и 10 информационни срещи в областта, една от които на 

12.12.2017 г. в с. Смилян, на тема „Предстоящи процедури по Оперативните програми и 

Програма за развитие на селските райони“. На срещите бяха представени и предстоящи 

процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. 

Туризъм 

Съгласно изискванията на Закона за туризма, Община Смолян ежегодно изготвя Програма за 

развитие на туризма в Община Смолян, която следва да е в съответствие с приоритетите на 

областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните 

туристически ресурси и потребности, съответно със Стратегията за развитие на туризма в Община 

Смолян за периода 2014-2020г.   

Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията 

на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 

организация на информационното обслужване на туристите; 

3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или 

за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма; 

5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 
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6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически 

борси и изложения; 

7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 

8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 

 

В програмата за 2017 г. бяха заложени дейности по ревизиране на настоящите маркирани 

екопътеки и екомаршрути и подновяване на маркировката и подмяна на съоръженията по тях 

при необходимост. На територията на общината има значителен брой екопътеки и маршрути, 

които се нуждаят от подновяване на маркировката и съоръженията по тях, както и има нужда от 

изграждане на нови такива.   

През 2017г. бе изградена нова еко-пътека с начална точка с. Стража и крайна точка 

Страженски камък – място, откриващо прекрасна гледка в четирите посоки. Еко-пътека 

„Страженски камък“ е маркирана, монтирани са указателни табели и указателни стрелки, на 

местата, където е необходимо са монтирани метални парапети и метални стълби. Изградени са 

беседка (4м х 3м) и три броя заслони (2м х 2м). 

Изградени бяха и 2 къта за отдих - туристически заслони по туристически пътеки  - 1 по 

пътя за с. Гела и 1 в с. Върбово до църквата 

През 2017г. в периода Май - Октомври по Регионална програма за заетост към Бюро по 

труда бяха наети 6 екскурзоводи, които обслужваха с. Широка Лъка, с. Момчиловци, с. 

Могилица, с. Смилян и ТИЦ-Момчилова крепост. С допълнителния екскурзовод в ТИЦ-

Момчилова крепост бе осигурено 7 дневно обслужване на центъра, като в три от дните 

екскурзоводите работиха на 2 смени, което осигури по-дълго работно време на атракцията. През 

2018 г. атракцията е посетена от около 5 500 души. 

Изпълнени са дейности, които са необходими за функционирането на обектите или 

текущи ремонти по необходимост. Обекти като Момчилова крепост и сградата на посетителски 

информационен център „Сосковчето“ се нуждаят от поддръжка, която е специфична поради 

местоположението и вида на оборудването.  

По отношение на организирането на събития с местно и национално значение са 

осигурени средства за подкрепа за ежегодно организиране на тематични фестивали, 

популяризиращи природното и културно наследство на района, традициите, обичаите, местната 

кухня, местните продукти  и налагането им като събития, утвърждаващи района като дестинация 

за фестивален туризъм. 

Осигурена е подкрепа за фестивалите: Пес Понеделник - с. Широка лъка, Гайдарско 

надсвирване - с. Гела, Празник на киселото мляко в с. Момчиловци, Празник на Смилянския 

фасул. Разходите, които община Смолян прави за тези фестивали се финансират в по-голямата си 

част от Културния календар. 
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Подкрепа за фестивал „Бардово Бърдо Фест“ 2017 г. в с. Киселчово, организиран от 

сдружение „Артел 13“. Фестивалът се организира за втора година, състоя се в периода 28-

30.07.2017г.  

Община Смолян подкрепи провеждането на фотоконкурс на организация "Родопи без 

граници"  https://www.rhodopecontest.org/photo-contest.   

В програмата е заложен и Фонд за партньорства по различни проекти, свързани с 

развитието на туризма в общината с др. общини, фирми, НПО и др.  В това отношение през 

2017г. Община Смолян работи съвместно със Сдружение "Платформа Агора - Активни 

граждански общности за развитие и алтернатива" като бяха стартирани инициативи на местно 

ниво за идентифициране на нови възможности за развитие в областта на алтернативния 

туризъм, социално предприемачество, изкуство, култура и културно наследство. В следствие на 

работата с местните общности в малките населени места в общината (проведени бяха 5 

общностни срещи), в Община Смолян постъпиха 4 предложения за реализиране на местни 

инициативи - проекти за развитието на туризма в селата Момчиловци, Петково, Търън, Смилян. 

От докладните записки на кметовете става ясно, че местната общност е изразила ясна позиция в 

подкрепа на създаването на общински фонд за малки местни инициативи. В с. Момчиловци 

местната общност се обедини около идеята за реновиране на музея в селото, който притежава 

картинна галерия и над 3000 музейни експоната. Сградата е стара и има нужда от реновиране, 

като идеята на местната общност е със средства от този фонд да се освежи интериора на 

музейните зали и се почистят експонатите. В с. Петково обществената дискусия е проведена на 

06.11.2017г., като на преден план е изведена нуждата от възстановяване на туристическия поток 

към селото. Известен факт е, че въздухът в с. Петково е с качество, което подпомага 

рехабилитация и лекуване на проблеми, свързани с дихателната система. Не толкова известен е 

факта, че с. Петково е едно от малкото населени места, които притежават 11 Римски моста, които 

и до днес се ползват от местното население. По време на срещата местната общност се обедини 

около идеята за създаване на туристическа пътека „Римските мостове“, като бе изявено желание 

за доброволен труд при наличие на необходимите материали.  В с. Смилян местната общност 

изтъкна необходимостта от облагородяване на парковото пространство, което е в центъра на 

селото и където се провеждат културните прояви и фестивала на Смилянския фасул. В с. Търън на 

преден план бе изведена необходимостта от обновяването на туристическата пътека от селото 

до Момчилова крепост, което според местните би повишило интереса към селото и би 

привлякло туристи.  

Община Смолян членува в следните туристически сдружения и в съответната организация 

за управление на туристическия район: 

- Регионална Туристическа Асоциация ″Родопи" 

- Асоциацията на Eвропейските Фестивални градове.  

- Организацията за управление на Туристически район „Родопи“ - учредена през 2017г. 

Това е първата такава регистрирана организация в България. ОУТР е доброволно сдружение, 

което чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес ще 

извършва дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и 

осъществяване на регионален маркетинг и реклама на туристическите възможности в Родопа 

планина. Организацията за управление на Туристически район „Родопи“ е юридическо лице, 

https://www.rhodopecontest.org/photo-contest
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коeто се учредява и регистрира по реда на Глава трета „Туристическо райониране“ от Закона за 

туризма. Осемнадесет общини от общо 27, попадащи в географския обхват на туристически 

район „Родопи“ и 12 туристически сдружения от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, 

Кърджали и Хасково са учредители на ОУТР „Родопи“. За седалище на организацията със 

заповед на министъра на туризма, е определен гр. Смолян. 

През 2017г. Община Смолян се представи на редица туристически изложения и борси, а също 

така бяха публикувани рекламни материали, промотиращи туризма в общината. 

 Международна туристическа борса Ваканция/Спа Експо в периода 15-17.02.2017г в гр. 

София. Община Смолян участва съвместно с Община Чепеларе и РТА Родопи, като за 

участието бе осигурен безплатен деск на щанда на Министерство на Туризма.  

 Туристическо изложение „Културен туризъм 2017“ – 6-8 Април 2017г. във Велико Търново.  

 XIV  Туристическо изложение „Планините на България- гостоприемство в  4 сезона“ – 12-15 

Октомври 2017, което се проведе в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – 

Смолян. В изложението участваха и побратимените на Смолян градове Въру /Естония/, 

Кишпещ /Унгария/,Зул /Германия/, Белци /Молдова/ и Ялова /Турция/.  

През отчетната година, във връзка с извършването на реклама на туристическия продукт в 

община Смолян бяха отпечатани следните рекламни публикации: 

 Рекламна публикация в списание „Черга“ - издание за туристическа борса в гр. София  

 Рекламна публикация във списание Туризъм и отдих  

 Публикация в специализиран гръцки вестник в гр. Ксанти реклама за региона на Родопите 

– Декември 2016-Януари 2017 

Изработен е нов рекламен филм за община Смолян на български и английски език ( с озвучаване 

и със субтитри)  ведно с рекламен клип на български и английски език (30 сек.) и импресии всяка 

по 2-3 мин.. Филмът е с продължителност 12 минути, излъчва се по Травел ТВ. Медийният план 

включва излъчвания в телевизионния канал TRAVEL TV в рамките на една година – 36 пъти и 

излъчване на промо-клипа в телевизионния канал TRAVEL TV в рамките на една година общо 270 

пъти.   

Изработени са туристически табели за Смилян, Могилица, Ухловица и Арда общо 18 бр. с 

размери 1,60х1,00м. Тези табели подменят съществуващи стари табели, които рекламират 

района на горното поречие на р. Арда, които бяха избледнели, ръждясали и увредени от 

метеорологичните условия.  

Изработване на представителен план-указател на Община Смолян (карта). Сключен договор със 

Сити Мапс ООД. Платен аванс и междинно плащане.  В рамките на договора се изработват 3000 

бр. план-указатели (карти) представящи общината, с нанесени туристически маршрути и полезна 

информация. Финалното плащане ще бъде извършено в 2018г. 
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Приоритет 2: 

Подобряване на транспортната достъпност, инфраструктурата и опазване на околната среда 

 

 Тече процес по изработване на Общ устройствен план на община Смолян. Планът трябва 

да даде визия за градоустройство в общината за следващите поне 20 години.  Изработен 

е предварителен проект на ОУП на Община Смолян. 

Възложено е  извършване на екологична оценка на проекта за Общ устройствен план на 

община Смолян, включително и оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони на територията на община Смолян. 

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

съгласно изискванията на ЕК и МОСВ с цел постигане на над 95 % обхващане на гр. 

Смолян с изградена В и К системи.  Процедират се изготвените план – схеми съгласно 

предвидените трасета по проекта. Инвестицията по проекта ще се увеличи от 

първоначално предвидените средства в размер на 41 млн. лв. и до 70 млн. лв. след 

прилагане изискванията на ЕК. Бенефициент по проекта е ВиК – Смолян. 

 Започна реализирането  на проекти, финансирани от ОПРР 2014-202, 

 Проект: „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни 

алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, 

включващи: 

-  „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/ , гр. Смолян;  

- „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/ , гр. Смолян; 

-  „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян ”;  

- „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“;  

- „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“; 

-  „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“;  

- Изграждане на пешеходна връзка стълбище от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; 

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян зад Общината;  

- Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров до РДТ „Николай Хайтов“, гр. 

Смолян;  

- Изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата в град Смолян;  

 

 Проект: „Обновяване и енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“, включващ: 

- Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на VII СОУ "Отец 

Паисий"; 

-  Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ "Иван Вазов";  
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- Цялостен ремонт на ПМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и Реконструкция 

на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дворно пространство и Изграждане на 

физкултурен салон и система за видеонаблюдение при ПМГ "Васил Левски";  

- Основен ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 "Буратино";  

- Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения 

Подготовка на проектни предложения във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма 

на Община Смолян по ПО1 на ОП „РР“:  

Във връзка с подготовката на проектно предложение по Оперативна програма „Региони в 

растеж“, през 2017 г. бе проведена процедура по преобразуване на Планетариум Смолян в 

Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ 

/ПАО/ – гр. Смолян и вписването му в Информационен регистър на културните организации. 

Подготвено е и проектно предложение за Изграждане на нови социални жилища в гр. Смолян.  

 Кандидатстване пред МРРБ и осигурено финансиране в размер на 223 800 лв. за 

изготвянето на работни проекти - „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната 

мрежа на с. Момчиловци,; „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. 

Долно Влахово”; „Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“, като са 

изготвени и процедирани работни проекти със съответните разрешения за строеж:  

 Проведени обществени поръчки за СМР за обекти: Реконструкция на вътрешна 

водоснабдителната мрежа за с. Момчиловци“ и „Реконструкция на водоснабдителен и 

канализационен участък за ул. „Беклийца“, гр. Смолян“. 

 Кандидатстване пред МРРБ и осигурено финансиране за обект „Реконструкция на 

водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклийца“, гр. Смолян“. Към 

настоящият момент обекта е в етап на изпълнение.  

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

„Полковник Серафимов „  и водопровод по ул. „Полковник Серафимов“ на стойност 

890280.97 лв. 

 Изградена  е сепарираща и компостираща инсталация  на ТБО  на стойност  3 500 000 лв. 

 По проект „Красива България“ е реализиран обект “ Изграждане и благоустрояване на 

площадка за фитнес на открито и ремонт на лекоатлетическа писта в спортен комплекс 

„Септември“ кв. Райково. 

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

битови отпадъци – гр. Смолян“. 

 По националната програма за „Енергийна ефективност  на многофамилни  жилищни 

сгради“  са сключени договори  за изпълнение на енергоспестяващи средства  на 29 

обекта на стойност 23 965 257,88 лв. за 1410 апартамента  с общо РЗП  130 490,32 м2. 

Изпълнени и въведени в експлоатация 28 жилищни блока , а блока на ул. „Първи май „ № 

59 в момента се реализира 
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 Реализирани са проекти   за енергийна ефективност  със средства на  Националния 

доверителен екофонд и Община Смолян  за ОДЗ 11 „Митко Палаузов“ в размер на 

107 428,28 лв. / в т. ч. от НДФ 91314,08 лв/ ; за , ЦДГ 10 „Детелина“ в размер на 207 037,93 

/ в т.ч. от НДФ 175 982,24 лв. 

 Реализиран е проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема 

енергия в три сгради на територията на община Смолян-ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ, 

VІ ОУ и ОДЗ „РОДОПЧАНЧЕ“ на стойност 844 652лв. 

 Извършени са ремонтни дейности по отоплителна инсталация на  ОДЗ 4 „Радост  в гр. 

Смолян на стойност 43 940 лв. 

 Изградена е многофункционална площадка в с. Търън на стойност 59 640 лв. 

 Чувствително подобрена инфраструктурата в селата. Улиците в някои от тях не бяха 

ремонтирани в продължение на 30 години. Асфалтирани  са  главна улица в кв. Езерово  

за 153 724,92 лв; улици „Момчил Юнак“ и ул. „Орфей“ в с. Момчиловци;ул. „Бреза“,ул. 

„Дичо Петров „ ,ул. “Хр.Ботев“, “Л. Димитрова“ и ул. „Васил Левски „ в с. Смилян на 

стойност 234 944,59 лв; Вътрешна улица в с. Солища за 144 945,77 лв. ; улица в с. 

Соколовци за 97 251,68 лв,; ул.“Куковица „ и ул.“Георги Богданов“ ул. „Иван Консулов“ И 

УЛ. „Васил Дурев“ в с. Широка лъка  на стойност 122 672,40 лв. 

 Основно ремонтирани и реконструирани са  редица улици в гр. Смолян като ул.“Белия 

камък „ на стойност 180 404,03 лв.; ул. „Наталия“ за 719 868,37 лв., подходите  към  ОДЗ 

„Слънце“ и дневен център „Звънче“; улица пред РЗИ Смолян, част от бул. „България“; ул. 

„Никола Петков“ от о.т. 94 до о.т. 53 за 278216,88. ; ул. Маестро Атанасов“.  В процес на 

изпълнение са улица към гробище Смолян и ул. „Соколица“   

  Изготвен  е проект за ул. „ Проф. Асен Василев“  и започна изграждането на две подпорни 

стени. 

 Изпълнено е „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. „Хан Аспарух“ на 

стойност 303 160,93 лв.  

 Реализирано е част от разширението на гробищен парк в кв. Смолян, като са оформени 

полета и е изпълнена стена на стойност 87 313 лв. 

 Извършено е енергийно  обследване  на сгради общинска собственост ОУ „ СВ.СВ. Кирил и 

Методий“  в с. Смилян; V ОУ „Юрий Гагарин Смолян; детски градини „ Дъга“ и „Вела 

Пеева“ с. Смилян, и „Радост” в кв. Устово 

Поддържат се актуални кадастрални и регулационни  изменения. ГИС технологиите подпомагат 

местната власт в предоставянето на услуги към гражданите, бизнеса , повишават ефективността 

на всекидневните работни процеси във всички отдели на Община Смолян. 

Редовно се подържа сигнализацията и маркировката на уличната мрежа и пешеходните пътеки.  

Въведени съвременни средства за ориентация и информация по главните транспортни артерии - 

стандартни пътни знаци и табели и други средства за безопасност. 
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През 2017 г. по програма „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2017 на ПУДООС са финансирани 

следните проекти за изграждане и рехабилитация на зелени площи и паркови пространства за 

широко обществено ползване в селата, както и подобряване на парковата среда в дворни 

пространства на учебни заведения както следва: 

 кметство с. Широка лъка с проект „Създаване на зона за спорт и отдих в с. Широка лъка, 

общ. Смолян“ 

 кметство с. Търън с проект „Изграждане на позитивно отношение към природата чрез 

екологично възпитание в с. Търън, общ. Смолян“ 

 кметство с. Виево с проект „Кът за отдих и почивка в с. Виево, общ. Смолян“ 

 кметство с. Славейно с проект „Възстановяване на детска площадка в с. Славейно, общ. 

Смолян“ 

 кметство с. Полковник Серафимово с проект „Еко село“ 

 ОУ „Стою Шишков“, с. Търън с проект „Център за физическа активност и екологично 

познание на открито“ 

 ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Смолян с проект „Обичам природата и аз участвам“ 

 

Приоритет 3: 

Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и транснационално 

сътрудничество 

 

През 2017г. Община Смолян продължи реализирането на няколко проекта в партньорство с 

други общини:  

Проект „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие“, с 
акроним MUSTER. Проектът стартира през м. септември 2015г. и е с продължителност 24 месеца. 
Финансиран е по Програма "Европа за гражданите 2014-2020, Направление 2 – „Демократична 
ангажираност и гражданско участие“, Мярка 2.2 – „Мрежи от градове“.  Проектът се изпълнява 
от седем партньори от шест страни -   Италия, Германия, Франция, България, Австрия, Румъния. 
Общият бюджет възлиза на 107 500,00 €, от който Община Смолян има бюджет в размер на 16 
150,00 € за изпълнение на предвидените дейности.  

Основната цел на проекта е повишаване на демократичната ангажираност на гражданите, 
както и  създаване и укрепване на социално-икономическите отношения  между партниращите 
общини посредством провеждането на срещи във всяка една от тях. 
Повече информация за проекта и проведените срещи може да бъде намерена на официалния 
сайт на Община Смолян в секция „Проекти“: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1703  

През 2017 г. Община Смолян бе домакин на среща между партньорите по проекта в 
периода 21.06.2017 – 25.06.2017г. На срещата се подписа Меморандум за разбирателство между 
партньорите:    Чита ди Кастело (Италия), Сигишоара (Румъния), Льорах (Германия), Жул е Тур 
(Франция) и Смолян.  

 
През м. Март 2016г. приключи първата (подготвителна) фаза по проект  

„Комерсиализация на интелигенти градски квартали“, с акроним CSCD, Програма “УРБАКТ III – с 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1703
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Водещ партньор по проекта Общинският съвет на Манчестър, Обединено кралство. Останалите 
партньори са: Общински съвет на Порто, Португалия; Община Смолян, България; Общински съвет 
на Дъблин, Ирландия; Община Айндховен, Холандия; Община Стокхолм, Швеция. През м. Май 
2016г. стартира втората фаза (на изпълнение) с ново име на проекта SmartImpact, финансиран по 
Приоритетна ос 1 „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“, Специфична цел 1 
„Подобряване на капацитета на градовете за управление на устойчиви урбанистични политики и 
практики по интегриран и ангажиращ начин“. Партньорството се състои от горепосочените 
градове, както и от гр. Сучава, Румъния, Гуадалахара, Испания, Мишколц, Унгария, Загреб, 
Хърватска.  Проведени са следните срещи с партньорите: 

- 31.01– 01.02.2017 г. в Мишколц, Унгария; 
- 27-28.06.2017 в Порто, Португалия; 
- 3-4.10.2017 в Гуадалахара, Испания; 
- финална среща - 15-16.01.2018 г. в Айндховен, Холандия 
- финално събитие 20-22.03.2018 г. в Манчестър, Великобритания 

Повече информация за проекта и проведените срещи може да бъде намерена на 
официалния сайт на Община Смолян в секция „Проекти“: http://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/75 

 
През м. ноември 2017 е подадено проектно предложение „Смолян в Европейския съюз – 

информационен ден за малки и големи - да научим повече за Българското председателство на 
Съвета на ЕС 2018“ в Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на 
общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 
2018” на НСОРБ. 

 
През 2017 г. са организирани и проведени следните мероприятия: 

 24.02-27.02.2017г. - Участие на ежегодния Тракийския фолклорен фестивал, Карнавала на 

Ксанти по покана на кмета на Ксанти, г-н Димархополус. Организатори – Община Ксанти; 

 23.04.2017г. – 27.09.2017г -  Община Смолян прие три групи доброволци от Община 

Смолян в рамките на проект проект „Млади доброволци в местната администрация II“ 

програма „Еразъм +“  на Община Пендик, по който Община Смолян е партньор в 

качеството й на приемаща организация. Доброволците пребиваваха в Смолян за период 

от 14 дни, съответно: 

- 23.04.2017г. – 09.05.2017г – служител на Община Пендик и студент в университет „Зонгултак 

Карълмаз“, 

- 16.07.2017 – 01.08.2017г. - служител на Община Пендик и студент в Университет „Медипол“; 

- 11.09.2017 – 17.09.2017 - компютърен специалист в Община Пендик и служител на Община 

Пендик; 

- 22.05.2017 – 02.06.2017г. – Община Смолян прие доброволци студенти от френски  колеж  за 

ландшафтна архитектура с цел изграждане на алпинеум в кв. Райково. 

- 29.06.2017г. – Участие на служители на Община Смолян в Община Гостивар (Македония) по 

повод Празника на града.  

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/75
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През 2017 г. продължава сътрудничеството на Община Смолян с побратимените 
градове.  

 
Младежки обмен Смолян – Кишпещ 2017г.  
- 07.07.2017 – 16.07.2017г.,  Балатон, Унгария - група от 20 ученици и 4-ма възрастни от 
община Смолян  
-17.07.2017 – 27.07.2017г., Смолян, България - група от 20 ученици и 4-ма възрастни от 
община Кишпещ 
 
17.07.2017 г. - 22.07.2017г. -  Участие на служители на Община Смолян в Община Ялова 
(Република Турция) по повод Празника на града.  
 
26.07.2017 – 06.08.2017 г. – Международен младежки лагер на доброволческите отряди 
на Смолян и побратименият град Зул се проведе в Смолян. Община Смолян оказа 
подкрепа на РСПБЗН-Смолян.  В него участваха 12 младежи и 5 ръководители от Зул и 13 
деца и 6 ръководители от Смолян. 
 
18.10.2017 – 21.10.2018г. – посещение на делегации от побратимени градове по повод 
Празника на Смолян и ХIV-то Международно  Туристическо Изложение   „Планините на 
България – гостоприемство в четири сезона“. В посочения период Община Смолян бе 
домакин на делегации от общините Зул (Германия), Въру (Естония), Ялова (Република 
Турция), Кишпещ (Унгария), Белци (Молдова). 

 
През декември 2017 г., Кметът Николай Мелемов прие делегация от Община Мичуринск, 

област Тамбов, водена от кмета Александр Кузнецов. На срещата бяха обсъдени възможностите 
за междурегионално сътрудничество и съвместна дейност в областите туризъм, култура, 
икономика, обмен на студенти и установяването на побратимени връзки за успешно 
сътрудничество. Мичуринск е вторият по големина град в икономическо и културно развитие в 
региона Тамбов. Населението му е 94 хиляди души и е с добра транспортна позиция. С 
постановление на президента на Руската федерация, градът получава статута на научен град на 
Руската федерация, посочи на срещата Кузнецов. 
 
 

Приоритет 4: 

Повишаване стандарта на живот и подобряване условията за личностно развитие 

 

Трудова заетост 

 

През 2017 г. в Община Смолян са реализирани следните програми и проекти за заетост, 

чрез Дирекция „Бюро по труда - Смолян“: 

- Национална програма  „Активиране на неактивните лица“ – назначено 1 лице 

- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – назначени 3 лица 

- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“- назначени 7 

лица  
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- Национална програма „Старт на кариерата“ – назначени 3 младежи 

- Национална програма  „Регионална програма за заетост“ – назначени 7 лица 

- Проект Обучение и заетост за младите хора – етап 2 – назначени 11 младежи 

- Проект Обучение и заетост за младите хора – етап 3 – назначени 26 младежи 

Общият брой лица назначавани по програми и проекти за заетост в община Смолян през 

2017 г. са 58 лица. 

За сравнение през  2012 г. само в рамките на проект „Нов избор – развитие и реализация”  

- Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” са назначени общо 694  човека.  

Очевидна е тенденцията за намаляване на програмите и обхвата им за осигуряване на 

временна трудова заетост.  

Образование 

Отчетът обхваща дейности за девет месеца от учебната 2016/2017 година и месец и 

половина от текущата учебна 2017/2018 година.  

През този период на територията на Община Смолян функционират общо 12 общински 

детски градини, 13 общински училища, от които девет основни, две средни и две профилирани 

гимназии, както и два центъра за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

/ЦПЛР/. Съгласно отразените данни в Националната електронна информационна система на 

предучилищното и училищното образование – Кампания-1, общият брой на децата и учениците, 

обхванати в общинските образователни институции за учебната 2017/2018 година е следният: 

1270 деца в детските градини; 3428 ученици в общинските неспециализирани училища. От тях 

563 деца и ученици са организирани във формите за занимания в ЦПЛР-ОДК-Смолян. 69 ученици 

са настанени в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Димитров“- Смолян.  

На територията на град Смолян функционират и три държавни професионални гимназии 

към МОН. В Смолян и в село Широка лъка функционират общо две държавни училища към 

Министерство на културата. Община Смолян осъществява партньорство с тях и има отношение 

по съгласуване на план-приема в трите държавни професионални гимназии към МОН. По данни 

на РУО-Смолян общият брой на учениците в петте държавни образователни институции към 

началото на учебната 2017/2018 година е 905. 

Основните дейности на Община Смолян в сферата на образованието са били съобразени с 

разпоредбата на чл.256 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

регламентиращ основните отговорности на органите за местно самоуправление по 

осигуряването и контрола в образованието, с изискванията на държавните образователни 

стандарти, отразени в съответните наредби на МОН, с постановления и решения на 

Министерския съвет, както и с решения на Общински съвет-Смолян. 

Най-значимите дейности в предучилищното и училищното образование през 

горепосочения период са, както следва: 

 Приоритетно насочване на организационен и финансов ресурс към общинските 

образователни институции; 
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 Запазване на градинската и училищната мрежа и на ЦПЛР на територията на Община 

Смолян; 

 

 Обсъждане и приемане на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян; 

 

 Разработване, обсъждане и утвърждаване на формула за разпределяне на средствата по 

единни разходни стандарти за 2017 година за детски градини, неспециализирани 

училища и ЦПЛР; 

 

 Обсъждане и утвърждаване на система за прием в I-ви клас; 

 

 Въвеждане в действие на общинско ниво на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с РМС №373/05.07.2017 година;  

 

 Осигуряване на необходимата задължителна учебна документация за учебната 2017/2018 

година;  

 

 Осигуряване по график на МОН на учебници, учебни комплекти и помагала за 

безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи в детските градини и за 

учениците от I-ви до VII клас за учебната 2017/2018 година; 

 

 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 

2017/2018 година; 

 

 Координация на процедура за включване на общински образователни институции в 

списъците на защитените и средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 

година, съгласно ПМС №121/23.06.2017 год. и ПМС №128/29.06.2017 год.; 

 

 Съгласуване на Списък-образец №2 за детските градини за учебната 2017/2018 година; 

 

 Организация и контрол по осъществяване на формите за квалификация на 

педагогическите специалисти от общинските детски градини, съгласно изискванията на 

Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

 

 Оценяване на постигнатите резултати от труда на директорите на детски градини и на 

директора на ЦПЛР-ОДК-Смолян за учебната 2016/2017 година. Участие с представител по 

същата процедура в комисия на РУО-Смолян за оценяване на директорите на общинските 

училища и на директора на ЦПЛР-УО „Васил Димитров – Смолян;  

 

 Изготвяне на проект за Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в Община Смолян /2018-2020/. 
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През 2017г. Община Смолян продължава с реализирането на проект: "ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ 

ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ" по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, процедура  „Образователна интеграция на учениците  от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“-BG05M2OP001-3.002. 

Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната 

система на ученици от етнически малцинствени групи, особено осезаем в малките населени 

места. Мерките са насочени към справяне с изолацията на тези ученици от групата на 

връстниците им, предотвратяване на ранното отпадане от образователната система и 

последващо изключване от пазара на труда. Чрез реализирането на проектното предложение ще 

се създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към ромското етническо 

малцинство и обстановка на междуетническа толерантност, взаимно уважение и търпимост.  

Партньори по проекта са: Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий", Средно 

общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Смилян и Сдружение "Национално 

сдружение наука".  

Срок на изпълнение, 30 месеца считано от 20.07.2016.г.; Стойността на проекта е 516 921,10лв. 

 

Здравеопазване 

Здравеопазването в община Смолян е обхванато чрез: 

 Лечебни заведения за болнична помощ; 

- МБАЛ „д-р Бр. Шукеров” АД гр. Смолян – през 2017 г. стартира проект „Преобразуване 

и ремонт на кардиологично отделение с обособяване на структура с инвазивна 

кардиология”.  Ще бъде обособено звено за инвазивна кардиология състоящо се от 

четири болнични стаи. Планирана е и доставка на ангиографски апарат. Тази 

медицинска услуга ще даде възможност за равен достъп до лечение на хората, 

страдащи от сърдечносъдови и мозъчни заболявания, които са водещи по смъртност в 

региона.  

 

- Център за психично здраве в кв. Устово – разполага с 50 легла за оказване на  спешна 

психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, 

периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен 

патронаж, психотерапия и психо-социална рехабилитация, извършва психиатрична и 

психологична експертна дейност, поддържа регионална информационна система на 

лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147 а, ал.1 от закона за 

здравето. Извършва дейности по промоция, превенция и подобряване на психичното 

здраве на населението. 

 Лечебни заведения за извънболнична помощ; 

- Център за спешна медицинска помощ;  

- Звено „Неотложна помощ“ към МБАЛ;  

- „Диагностично-консултативен център“ ЕООД  към МБАЛ – Смолян; 

- „Медицински център - Смолян“ ООД; 
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- Медико-диагностични лаборатории; 

- Индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска или 

дентална помощ. 

 

 Здравни кабинети; 

На територията на Община Смолян има разкрити 20 броя Здравни кабинети, от тях  11 са към 

детските заведения и 9 към училищата. В структурата работят 40 медицински специалисти, които 

отговарят за здравето и грижите на децата и учениците от общината. 

- Общ брой деца обслужвани в  яслени групи  са 192 деца до 3  годишна възраст. 

- Общ брой деца обслужвани в детски градини  са  1 386 деца до 7 годишна възраст. 

- Общ брой деца обслужвани в  училища са  3 561 ученици. 

      През настоящата година медицинските специалисти са взели участие в обучителни семинари  

организирани от РЗИ – Смолян на следните теми: „ Работа на медицинската сестра в учебни и 

детски заведения за превенция на хиподинамиката и на гръбначните изкривявания” и 

„Негативните здравни ефекти от тютюнопушенето и употребата на други психоактивни 

вещества”. 

Основен недостатък в осигуряване на здравеопазването на населението в общината е 

липсата на здравни пунктове и лекарски практики в отдалечените населени места. 

През м. декември 2017 г. се изостри кризата с липса на здравни специалисти в общината. 

В Детското отделение към МБАЛ „Братан Шукеров“, Смолян, след излизането на няколко лекаря 

в болнични поради болест и майчинство беше затруднено изготвянето на график на дежурства 

на специалистите.  

Към края на януари 2018 г. ситуацията е овладяна, но именно с това се доказва, че 

намаляването на населението води до отлив на хора в трудоспособна възраст, професионалисти 

в различни сфери, което води до влошаване качеството на живот на населението и влошаване на 

демографските показатели.   

Община Смолян предприема мерки за съхраняване здравеопазването на добро ниво и 

със съгласието на Общински съвет – Смолян са разрешени и отпуснати стипендии за 

специализация на лекари, работещи в лечебните заведения на територията на Община Смолян. 

За 2017 год. са изплатени средства в размер на 6 200 лв. на 4-ма лекари стипендианти, като се 

задължават да работят в МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД гр. Смолян 5 години след придобиване на 

специалността.  

Социални дейности 

Многообразие от социални услуги предлага община Смолян, насочени както към деца и 

младежи, така и към възрастни и хора с увреждания. Към 31.12.2017 г. те са:  

o Специализирани институции: 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства - мъже - с. Петково; 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства - жени - с. Ровина; 



 

26 

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

- Дом за деца лишени от родителска грижа – с. Широка лъка 

o Услуги в общността и от резидентен тип: 

- Дневен център за деца и възрастни с увреждания „ Звънче“ гр. Смолян; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца от 13 до 18 години без увреждания - гр. 

Смолян; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 години без увреждания - гр. 

Смолян, кв. Каптажа; 

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

Устово; 

- Наблюдавано жилище - гр. Смолян;  

- Център за обществена подкрепа гр. Смолян;  

- Звено за услуги в домашна среда, предлагащо подкрепа в дома чрез личен,  социален 

асистент или домашен помощник - От 01.06.2016 г. социалните услуги „Личен асистент“, 

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ се предоставят на 150 потребителя по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Процедурата: 

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ Проект „Подкрепа за независим и достоен 

живот на хората с увреждания от Община Смолян“, изпълняван от Община Смолян, 

договор №BG05M9OP001-2.002-0179-C001, Проектът бе със срок до 30.11.2017 г. След 

приключването на проекта, услугите ще продължат да се предоставят със средства от 

държавния бюджет. 

- Приемна грижа – предоставя се в рамките на проект „Приеми ме 2015“, Към 

31.12.2017г. утвърдените приемни семейства в Община Смолян са 30, а в тях има 

настанени 29 деца. 

o Други услуги, предоставяни от община Смолян; 

-  Домашен социален патронаж - ежедневно предоставя до дома на потребителите храна 

– обедно меню, включващо супа, второ ястие и четвърт хляб. Услугата се заплаща от 

потребителите. 

- Общински фонд „Инвитро“ – подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. 

През 2017г. са одобрени 3 семейни двойки, на които ще бъдат отпуснати средства в 

размер на 3 600 лв. за лечение. 

- Детска кухня – осигуряване на храна на 203 деца от 10 месеца да 3 годишна възраст. 

Раздаването на храната се извършва от специализиран транспорт  в 6 пункта на 

територията на града и 1пункт в с. Търън. 

- Обществена трапезария - От м. октомври 2016 г. топъл обяд се предоставя по Проект 

BG05FMOP001 - 03.002-0120 – „Осигуряване на топъл обяд в Община Смолян”. Директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд – 

2016 “BG05FMOP001-03.02. Преди това обществената трапезария се финансира през 

зимния период от Фонд социална закрила а през летния сезон от Община Смолян. Топъл 

обяд по проекта се предоставяше и през 2017 г. на общо 6 пункта – в гр. Смолян, кв. 

Райково, кв. Устово и селата Смилян, Момчиловци и Търън. В рамките на проекта е 



 

27 

предвидено общо 165 човека, отговарящи на изискванията на програмата да получават 

топъл обяд. Крайния срок на проекта е 31.12.2019 г. 

- Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие – 

функционира в рамките на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в 

община Смолян“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. В 

рамките на проекта се предоставят следните услуги: Ранна интервенция на 

уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; 

Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа; 

Допълнителна подготовка за равен старт в училище; Здравна консултация за деца. 

Общия брой деца, ползвали услугите на Общностния център към 31.12.2017г. са 559. 

На територията на Община Смолян функционират и: 

- 16 пенсионерски клуба с 1 190 членове.  От тях 7 в град Смолян и 9 в селата. 

- Организации на хората с увреждани в Община Смолян - общо 6: Съюз на инвалидите; 

Съюз на глухите; Районна организация на слепите – Смолян; Съюз на военноинвалидите – 

Смолян; Съюз на слепо-глухите; Сдружение на „Срещу диабета ръка за ръка“ – Смолян. Общата 

численост на членовете е 1649 лица. 

Като цяло осигуреността на социални услуги в общината е на много добро ниво. С 

разкриването на услуги в общността за деца и младежи в риск, процесът по закриване на 

специализирани институции за деца е почти завършен. 

 Услуги за възрастни и хора с увреждания обаче почти липсват или са недостатъчни, а 

имайки предвид тенденциите за застаряване на населението, такива е от изключителна важност 

да бъдат разкрити. Именно това е заложено и в Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Смолян 2016г. - 2020 г. 

  

Младежки дейности 

Съобразно приетия Общински план за младежта за 2017 година бяха проведени редица 
здравни и превантивни кампании, спортни инициативи, дискусии, предоставена бе възможност 
на млади хора да стажуват в общинска администрация. Подкрепени бяха в своята дейност 
няколко организации с нестопанска цел в работата им с младежи. 

 До месец октомври 2017 година са проведени целогодишни кампании по превенция на 
рисковото поведение сред младежи (ХИВ/СПИН, тютюнопушене, употреба на наркотични 
вещества и др.), информационни кампании, доброволчески дейности, спортни дейности и други, 
чрез съвместна работа с РЗИ – Смолян, Български червен кръст – Смолян, Превантивно – 
информационен център по наркомании и др.                        

Проведена бе младежка кампания „Мисия Смолян-2017” от месец юли до месец август, с 
участието на над 150 младежи. Младите хора участваха активно в облагородяването, 
почистването и разкрасяването на град Смолян и селищата в общината.  

През месец април в рамките на четири дни Община Смолян посрещна на пролетен лагер 
28 деца от с. Хитрино. По време на престоя си, децата се запознаха с културно-историческите и 
географски забележителности на региона. 
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През месец април за първи път се проведе конкурсът „Талантите на Смолян-2017“, 
организиран от Община Смолян и МКБППМН. Участие взеха ученици от първи до дванадесети 
клас от учебните институции на територията на общината. 

Община Смолян подкрепи участието на Божидара Николова, ученичка от СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в седемнадесетата Национална среща на детските и младежки парламенти и съвети, 
която се проведе в гр. Пазарджик. Участниците в сесията работиха по темата „Умения. Развитие. 
Успех“. По време на проявата младите хора придобиха на умения за изготвяне на CV, 
мотивационно писмо, комуникационни и презентационни умения.    

В резултат на дългогодишното сътрудничество и ежегодния обмен между Общините 
Смолян и Кишпещ, Унгария, група от 20 ученика от Община Смолян взеха участие в летен 
младежки международен лагер на езерото Балатон, Унгария, от 7 юли до 18 юли 2017 г. По 
време на престоя си те участваха в редица спортни прояви, запознаха се с културните особености 
и характерни традиции на Унгария. 

В края на месец юли на посещение в Смолян бяха 20 ученика от побратимената Община 
Кишпещ, Унгария. Гостите се запознаха с красотите на Родопите, исторически и природни 
забележителности, участваха в спортни прояви.   

Във връзка с популяризиране на дейността на Общинска администрация – Смолян на 12 
ноември 2017 г. Община Смолян бе домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. 
Ученици от Основно училище „Юрий Гагарин“ и Профилирана природо-математическа гимназия 
„Васил Левски” имаха възможност да съпреживеят един реален работен ден от управлението на 
общинска администрация. На този ден младите хора заеха ключови постове на кмет, заместник-
кметове, секретар, директори на дирекции и др. и ръководиха Община Смолян. В проявата взеха 
участие 5 ученика. 

Проведена бе дискусия на тема „Правата и задълженията на ученика“ с участието на 
ученици от учебните заведения на територията на Община Смолян. 

От месец октомври е факт Споразумение за партньорство между Община Смолян и 
Национален младежки форум. 

 При осъществяването на младежката политика Община Смолян работи активно и 
подпомага финансово и логистично дейността на учебните заведения, културни институции, 
спортни клубове и неправителствени организации на територията на общината, работещи в 
сферата на младежките дейности. 

 Десет проекта на стойност 4 989,50 лв. на организации, работещи в сферата на 
младежките дейности, получиха финансиране от Община Смолян чрез фонда за финансиране на 
младежки инициативи и съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета 
на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с 
дейност в сферата на младежките дейности, приета от Общински съвет – Смолян с Решение 
№533 от 21.11.2013 г. 

Отбелязването на юбилеи и тематични тържества на учебните заведения, 
неправителствени организации и неформални групи в Родопски драматичен театър „Николай 
Хайтов“ се осъществи със съдействието на Община Смолян, както и на редица благотворителни 
концерти и инициативи на учебни заведения и неформални групи в подкрепа на пострадали от 
бедствия семейства, болни деца и младежи. 

Финансово бе подпомогнато провеждането на Фестивала на руската поезия, песен и танц 
„Пусть всегда будет солнце“, както и класираните на областен и национален етап, представители 
на Община Смолян  във Фестивала, които се проведоха в гр. Велинград и гр. Казанлък. 

Създадоха се условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки 
инициативи. 
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През 2017 година беше постигнато добро партньорство на всички заинтересовани страни 
на местно ниво: Община Смолян, Общински съвет – Смолян, училищни настоятелства, учебни 
заведения, Общински ученически съвет, Младежки информационно-консултантски център - 
Смолян, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, 
спорта, екологията и туризма, МКБППМН, Превантивно-информационен център по наркомании, 
териториални структури на заинтересованите централни държавни органи и др. Това е 
необходима предпоставка за постигане на основните цели на плана и за надграждане на 
добрите резултати в младежката политика на Община Смолян. 

 

Култура 

Основните организации в общинската културна инфраструктура са както следва: 

o Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“; 

o Регионална научна библиотека „Николай Вранчев”; 

o Художествена галерия „Петър Стайков“; 

o Регионалният исторически музей „Стою Шишков“; 

o Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа  

обсерватория“ /ПАО/  

o Фолклорен ансамбъл „Родопа”;  

o Читалища – общо 42 на територията на общината  

o Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК- Смолян  

o Клуб  на дейците на културата и Галерия „Петър Стайков“  

o Кино „Арена“ и др.  

  Многообразните дейности в областта на културата, които Община Смолян организира 

през 2017 г., се осъществяват самостоятелно или в сътрудничество с културните институти и 

читалищата в града и общината, като целят създаване на културен продукт с високо качество и 

разпространяване на културни ценности сред широк кръг потребителски групи. 

Културният календар на Община Смолян е богат и наситен с дейности и събития от 

международно, национално и местно значение; 

През 2017 година Културният календар включва планирани традиционни и иновативни 

събития, като по-важните от тях са: 

- честване на Националния празник на Република България и официалните празници, като за 

всеки от тях поотделно се съставя културна програма; 

- честване на 18 юни – Празник на обединения град и 21 октомври – Празник на Община Смолян 

по повод 105-годишнината от Балканската война (1912 г.); 

- Майски културни тържества с богата едномесечна програма, която включва концерти, 

театрални спектакли, художествени и други изложби, фестивали, викторини, презентации. В 

Майския календар се открояват тържествата на 9 май и най-вече на 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост, когато с Годишна награда на Община Смолян за 

постиженията бяха отличени творци, педагози, научни работници и журналисти; 
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- честване на официални празници, бележити дати и  годишнини; 

- честване на традиционни празници: Богоявление, Бабинден, Песпонеделник, Сирни заговезни 

/Прошка/, Тодоровден, Великден, Гергьовден, Предой, Петровден, Илинден, Устовски панаир и 

др.; 

- селищни празници и събори; 

- традиционния празник на маскарадните игри „Песпонеделник” в с. Широка лъка, което вече е 

член на Европейската федерация на карнавалните градове; 

- за първи път се проведе Национален фолклорен конкурс „С песните на Георги Чилингиров“ – с. 

Полковник Серафимово; 

- Националния тракийски събор в с. Славейно, по повод честване 114-годишнината от 

Илинденско - Преображенското въстание; 

- гайдарското надсвирване в с. Гела, което придобива международен характер; 

- Партньорство в организацията и провеждането на VІ Международен театрален фестивал за 

детска и младежка публика „Забранено за възрастни 2017”; 

•    Община Смолян оказва пълно съдействие и помощ на културните институции, като 

работи в партньорство с тях при реализиране на конкретни проекти, спомага за тяхното развитие 

и за реализирането на културния им потенциал. През 2017 г. се осъществиха десетки съвместни 

проекти с РИМ „Стою Шишков“, Регионална библиотека „Николай Вранчев“, Художествена 

галерия, Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, ФА „Родопа“, Клуб на дейците на 

културата. 

• Читалищата в община Смолян се утвърждават като културно-просветни центрове с 

развиващи се социални и информационни функции: 

- в община Смолян са регистрирани съдебно, както и в Националния публичен регистър на 

народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на културата, 30 читалища. 

Четири от тях са в град Смолян. Общият брой на читалищните членове е около 3 000. 

- реализира се Годишна програма за развитие на читалищата в Община Смолян през 2017 

година, приета от Общински съвет – Смолян, чрез която те се утвърждават като културно-

просветни институции с многообразна дейност. Читалищата се отчитат ежегодно пред 

Общинския съвет – Смолян за дейността си и разходването на държавната субсидия. 

- през 2017 година с държавна субсидия от 386 000 лв., при стандарт за една субсидирана бройка 

7 300 лв., се субсидират 28 читалища. 

- между Община Смолян и читалищата са сключени и се изпълняват договори, в които 

читалищата се задължават да изпълняват Годишната програма за читалищната дейност за 2017 

г., а Община Смолян се задължава да им превежда държавната субсидия, според 

разпределението, извършено в началото на годината от нарочна комисия. 
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•    В дейностите по изработване на паметни знаци: релефи, паметници, плочи, Община 

Смолян не само организира проектирането и реализацията, а организира и тържествата по 

тяхното откриване. В празник на гайдарското движение се превърна откриването на паметника 

на Апостол Кисьов в Стойките. 

• Община Смолян, в специално създаден Регистър на местните поделения на 

религиозните общности, вписва религиозните общности и осъществява взаимовръзките си с тях 

на основа на нормативни актове. През отчетния период са извършени пререгистрации на 

мюсюлманските настоятелства в град Смолян, с. Търън и с. Тикале. 

Археолозите от РИМ „Стою Шишков“, гр. Смолян разкриха 47 движими културни ценности 

при археологическото проучване на част от западната стена на обект „Момчилова крепост”, с. 

Градът, което се проведе през септември 2017 г. Проучването е финансирано целево от 

Министерството на културата. 

Научната задача включваше изследване на поредна част от стената на крепостта с прилежащи 

помещения - обща площ 75 кв.м. Очакванията бяха да се научи още за фортификацията /военна 

наука за изкуствените закрития и прегради, усилващи разположението на собствените войски по 

време на боя/ в Родопите през Средновековието и специално за живота в това високопланинско 

военно укрепление. Намерените находки ще обогатят фондовете на Смолянския музей. Открити 

са ножове от 3-4 век, детска гривна с Богородица Оранта, прешлени за вретено, ключ от 6 век, 

украса „Птиче око” и др. Намерените находки показват всички епохи, които са открили при 

разкопките на крепостта, а това е история на Родопите. 

 

Спорт 

В областта на спорта приоритетна задача на общината е създаване на условия, особено на 

децата и младите хора за физическо възпитание и спорт, развитие на спортно-състезателен и 

масов спорт. Спортът и възможностите за спорт се определят като важна задача на общинското 

ръководство. Инфраструктурата на спорта в Община Смолян включва:  Стадиони – 2 броя; 

Мултифункционални площадка;  Спортна зала;  Закрит плувен басейн.  

В началото на годината, Община Смолян активно участва в реализирането на  Общинския  

и Областен кръг на Ученически игри 2016/2017. На общинско ниво, участие взеха учениците на 

почти всички училища на територията на община Смолян. През 2017 година се проведоха 

Ученическите игри по шах-мат, тенис на маса, бадминтон и лека атлетика. В отделните 

състезания, участие взеха над 300 ученика от 5 до 12 клас. На областно ниво участие взеха 

ученици от почти всички общини от област Смолян. През 2017 година бяха проведени състезания 

по всички спортове, част от програмата на Ученическите игри 2016/2017. Състезанията от 

общинския и областния кръг се проведоха в периода  м. януари – м. май, като община  Смолян 

подсигури изцяло материалната база за провеждане на всички състезания. 

През месец април община Смолян се включи в кампанията „Зимно предизвикателство“ и 

организира събитие за деца и младежи в района на Смолянски езера. Екипът организиращ 

събитието бе подготвил десетки подвижни игри за децата от детските градини. За децата на 
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възраст между 7 и 15 години бяха подготвени много състезания, а за младежите от 16 до 19 

години бе организиран поход от връх Снежанка до Смолянски езера.  В събитието се включиха 

над 600 деца и младежи на възраст от 4 до 19 годишна възраст. За всички участници, както и 

техните ръководители бе подсигурени сандвичи, плодове, лакомства, както награди за всички 

участници, както и техните училища/детски градини. Всички участници бяха транспортирани от 

община Смолян от града до мястото на провеждане. 

През месец май бяха организирани традиционните състезания по „Гражданска защита“ за 

ученици на общинско и областно ниво. В състезанията се включиха  над 18 отбора от по 10 

състезатели. Събитието бе проведено пред сградата на община Смолян , което бе причина за 

голям интерес  от граждани. Община Смолян награди всички победители с индивидуални и 

отборни награди. 

През месеците април и май, Община Смолян активно участва в организирането на 

Републиканско първенство по Вдигане на тежести, провело се в спортната зала на община 

Смолян. Организацията и провеждането на състезанието бе оценено с най- висока оценка. В него 

се включиха стотици състезатели и бе излъчвано на живо в онлайн платформа. Събитието се 

проведе в три дни. Община Смолян пое голяма част от финансовите ангажименти свързани със 

състезанието.  

 Община Смолян превърна в традиция организирането и провеждането на турнири по 

мини футбол за момичета и работещи. На 8 март бе организиран и проведен турнир по мини-

футбол за момичета. В него се включиха пет отбора от момичета учещи в училища в гр. Смолян и 

с. Момчиловци. В събитието участваха над 120 ученика, като над 60 от тях участваха пряко в 

събитието. По време на събитието бяха раздадени много отборни и индивидуални награди, 

както и цветя за всички дами и момичета. 

 През месеците юни и юли бе организиран традиционен турнир по мини-футбол за 

работещи. В него бяха поканени за участие всички големи работодатели развиващи своята 

дейност на територията на община Смолян, както и различни институции. В турнира взеха 

участие  осем отбора. За качественото провеждане на спортно събитие бяха ангажирани 

лицензирани футболни съдии.   

През месеците септември и октомври община Смолян реализира серия от спортни 

събития за гражданите на общината. Голяма част от тях бяха свързани с честването на 105 години 

от освобождаването на Родопите.  

 Световен ден на ходенето – в събитието се включиха над  450 деца, младежи и граждани на 

възраст от 5 до 65 годишна възраст, живеещи в община Смолян. Неговата цел бе да даде 

пример за активен начин на живот, като организира поход от стария Център на града до парк 

Амзово. За всички участници бяха подсигурени плодове и сладкиши за подкрепа, както и 

награди за всички участници.   
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 Традиционна Междуученическа щафета – от няколко го събитието се организира и набира 

все по- голяма популярност. Тази годи в събитието се включиха над 10 училища с над 40 

отбора, като всеки отбор бе съставен от 10 ученика. Участие взеха ученици от 1 до 12 клас. 

Всички участници получиха награди, както победителите и техните училища бяха наградени 

на специално организирана церемония. В събитието бяха включени и над 250 деца от детски 

градини, които също получиха награди.  Събитието бе част от честването на 105 години от 

освобождаването на Родопите. 

 Шосе пробег – Като част от спортните събития в чест на 105 години от освобождаването на 

Родопите бе организиран Шосеен пробег от паметника на връх Средногорец  до центъра на 

град Смолян с обща дължина над 14 километра. В събитието се включиха десетки участници. 

За всички бяха подсигурени награди. Като част от събитието бе организирано и велосипедно 

шествие по същия маршрут без състезателен характер. 

Освен като цялостен организатор, община Смолян е подкрепила реализирането на много 

спортни събития, както и младежки активности. За 2017 година, Общината е подкрепила над 20 

спортни събития, свързани с състезания по ски, карате, спортни танци, моторни спортове, 

велосипеди и много други, като е подсигурявала награди и е предоставяла своята материална 

база. Всички спортни клубове са получили подкрепа от Общината за реализирането на тяхната 

тренировъчна и спортно състезателна дейност, както и реализирането на спортни лагери. Екипът 

на община Смолян работи активно за привличането на интерес от страна на различни спортни 

клубове, да провеждат своите лагери в Смолян. Това освен, че популяризира Смолян като 

дестинация, дава възможност за обмяна на опит на спортните специалисти в Смолян със своите 

колеги от страната. 

Приоритет 5: 

Подобряване на административния капацитет за по-качествено и компетентно управление с 

участие на гражданите 

 

 Една от основните задачи и дейности на Общинска администрация – Смолян е 

облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

Нейната дейност се основава на принципите на законност, откритост, отговорност, достъпност и 

координация. За изпълнението на тези задачи и основни дейности на администрацията вече 

няколко години функционира Център за информация и услуги на гражданите. 

 Център за информация и услуги на гражданите е с непрекъсваем режим на работа с 

потребителите на административни услуги. Въведено е гъвкаво работно време, като същото за 

Центъра е удължено без прекъсване на плаващ график от 08:00 ч. до 18:00 ч. 

 Оценявайки значението на качеството на административното обслужване и подобряване 

на управлението на процесите, отчитайки предимствата да се работи по ясни, прозрачни и 

утвърдени правила и модели, Общинска администрация – Смолян поддържа и усъвършенства 

Интегрирана система за управление, съответстваща на изискванията на международните 

стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  ISO 27001:2013.   



 

34 

За да се поддържа непрекъснато качество на предоставените услуги и да се повишава 

потребителската удовлетвореност, процесите на администрацията се наблюдават, измерват, 

анализират и управляват.  

 Към 31.10.2017г. услугите, които е предоставила Дирекция  АИО и ОМП са следните: 

1. Услуги извършени от Приемна ГРАО – 6797 бр.,  

2. Услуги извършени от Архив – 399 бр.,  

3. Заявяване на електронни услуги - Генериране на интернет акаунт – 16 бр. 

4. Общо административни услуги – 7212 бр. 

5. Документите, който са постъпили в Деловодство – 10884 бр., 

      Извършените услуги от Кметовете на кметства по населени места  са 3 163  бр.  

 През този период са проведени 10 заседания на Общински съвет – Смолян, на които са 

взети 254 важни решения. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на 

общината. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 

гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно 

значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското 

имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската 

администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в 

нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейност; 

социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните 

ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

развитието на спорта, отдиха и туризма и други. 

 Работните места в приемните са оборудвани с модерна компютърна техника и 

специализиран софтуер. Автоматизиран е целия входящо-изходящ документооборот. За по- 

ефективно обслужване на гражданите и бизнеса помагат и предоставянето на е-услуги в 

Общинска администрация – Смолян и кметствата на територията на общината. Интернет 

порталът за е-услуги на общината предоставя възможности за проследяване изпълнението на 

подадено искане за извършване на административна услуга в „Деловодство” на Община Смолян, 

заявяване на услуги по електронен път, проверка на задължения и извършени плащания към 

общината, достъп до информация, свързана с проекти и оперативни програми, информация за 

услуги. 

 Община Смолян е сред първите в България, които имат свързаност на кметствата с 

единната информационна система чрез интернет връзка, като от 2016 година в кметствата на с. 

Арда, с. Могилица, с. Смилян, с. Момчиловци, с. Кутела, с. Търън, с. Петково, с. Дунево и с. 

Широка лъка е възможно да се плащат и местните данъци и такси. 

 Приемна № 1 – Деловодство 

Община Смолян работи с деловодния продукт ИМЕОН, който дава възможност в деловодството 

на администрацията да се проследи и контролира движението на документите от едно работно 
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място към друго, от момента на тяхното постъпване в общината до излизането на готовия 

продукт, резултат от поръчаната услуга.  

Приемна № 2 – ГРАО 

Преди създаването на ЕСГРАОН информацията за населението се  е съхранявала в така 

наречените Семейни регистри. Най-старите регистри в Община Смолян са от 1914 година. При 

изграждането на ЕСГРАОН информацията за хората, починали преди това, не е въведена в  

единната система, тъй като те нямат ЕГН. През последните години, по различни причини – най-

често при издаване на удостоверения за наследници, се налага ползуването на тези регистри. 

Някои от по-старите томове бяха на границата на разпадане на хартията. Служителите от 

ЕСГРАОН всекидневно се сблъскват с трудности при ползуването на тези документи.  

        С програмен продукт „ЕлАрДо“ на фирма „Актопис“ – гр. Банкя, се осъществява 

цифровизирането на Семейните регистри, което  се състои в създаване на база данни с 

информация за всяко едно цифрово изображение /Показване на екрана цифровото 

изображение на намерената страница от семейните регистри/. Търсенето може да стане по: 

   Трите имена на главата на домакинството; 

   Адрес на домакинството – улица и номер; 

    Година на регистъра; 

    Том; 

 Страница; 

 Отпечатване на цифровото изображение. 

     През 2016 г. е сключен Договор за електронно архивиране на Семейни регистри с фирма 

„Актопис“ – гр. Банкя, като от началото на 2017 г. се цифровизираха Семейните регистри на 

общината /раждане, брак и смърт/. Със сключения договор от месец ноември 2017 г. предстои 

през 2018 година да се  цифровизират й Семейните регистри на кметствата.  

     Ежедневно се предоставят изготвени актове за раждане, брак и смърт; удостоверения за 

семейно положение, родствени връзки, идентичност на лице с различни имена, наследници и 

т.н. 

   Служителите от Приемна ГРАО попълват Националния регистър за гражданско състояние и го 

поддържат в актуално състояние /така както са в хартиените носители/. 

   Оказват методическа помощ на кметове на кметства за правилното функциониране на 

ЕСГРАОН, попълване на ЛРК и отразяване на настъпилите промени по данните от тях, отразяване 

на промени в регистрите по Гражданско състояние на база постъпили съдебни решения или 

заявления, указания за съхраняване на издадените удостоверения за наследници, актуализация 

на базата данни „Население”, там където е инсталиран програмния продукт. С  цел 

безпроблемното и бързо обслужване на гражданите и бизнеса е подменен и сървъра, който 

поддържа базата данни и АКТОПИС.  

        Усилията на администрацията са насочени към установяване и поддържане на системна и 

непрекъсната връзка с кметовете на кметства и оказване на методическа и организационно – 

техническа помощ. 
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       Стремежът е да се търси и постига качествено ниво както във взаимодействието, така и във 

формирането на по- висока управленска култура и ефективност в тяхната дейност. 

        Постигането на добри резултати могат да се търсят в няколко направления: 

1. Утвърдено е място за взаимно информиране и конкретно подпомагане на кметовете на 

кметства. Информацията е съсредоточена и дава яснота за работата на самия кмет, какви са 

по- важните проблеми на всяко населено място, както и обобщаване на справки по 

различни проблеми, които подпомагат ръководството при вземане на конкретни решения. 

2. Основната форма за взаимно информиране по актуална проблематика е „Денят на кмета”, 

който се провежда при необходимост с основен акцент актуалност на обсъжданите 

проблеми. 

  От началото на месец ноември кметове на кметства работят с Единната информационна 

система „Единство 2“, Модул „Кметове“ при упражняване на нотариалните си функции, с цел 

възпиране на имотните измами, както и осигуряване на сигурност и спокойствие на гражданите. 

В единната система се въвежда извлечение  от  пълномощно след  едновременно  

удостоверяване  на  подпис  и съдържание. 

Относно информационното обслужване, ръководството на общината реши, че е 

необходимо модернизиране на компютърната техника и информационна система с цел 

подобряване на административното обслужване на гражданите.  

Подновено е сървърното помещение на общината. Закупени и внедрени са нови сървъри 

и комуникационно оборудване, на които се съхранява и обработва информацията, която 

създават служителите на администрацията и за безпроблемната работа на деловодната система 

ИМЕОН. За да се избегне рискът от загуба на информацията, същата се архивира ежеседмично, 

като за целта са осигурени NAS  устройства, както и нов UPS, с който се прави мониторинг и се 

следи температурата и влажността на помещението. Също така е монтиран и климатик с цел 

защита на оборудването. С цел предпазване от личните данни на гражданите и базата данни на 

сървърите Община Смолян подновява ежегодно антивирусната си програма, която е най-

добрата на пазара за антивирусен софтуер. 

С Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните 

органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на 

документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на 

Държавната агенция „Електронно управление“. Предсрочното изпълнение на протокола 

гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и 

ще повлияе положително на процесите на предоставяне на административни услуги на 

гражданите и на бизнеса. Мярката има за цел обменът на електронни документи, които 

съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по 

определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само 

системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.  

В срок до 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да обменят документи 

единствено по електронен път. Община Смолян е изпълнила това свое задължение и е готова да 

използва системи за електронен документооборот. 
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Община Смолян има профил и в Портала за отворени данни. Порталът за отворени данни 

представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която 

осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, 

машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. 

С Решение № 338 от 23 юни 2017 г. Министерският съвет предприе мерки за намаляване 

на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за 

представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. За 

издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрациите използват справки от 

регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по 

електронен път. Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за 

междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за 

автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги 

по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на 

информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на 

информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална 

база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на 

задълженията към митническата администрация, Регистър на вписаните администратори на 

лични данни, Регистър на българските документи за самоличност, Единен регистър на 

чужденците, Регистър на средните училища и детските градини, Регистър на дипломите и 

свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на 

професионална квалификация, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на 

задължените лица и други. Създадената възможност за реализиране на вътрешни електронни 

административни услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели на 

електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса. 

Към септември 2017 г. свързани са 62 основни регистъра, администрирани от 22 централни 

администрации - министерства и изпълнителни агенции. Реализирани са 512 служебни 

електронни услуги/справки към регистрите. 

В момента общината работи по присъединяването към средата за междурегистров обмен 

(RegiX). 

Гражданите и заинтересованите страни могат по всяко едно време да се запознаят с 

проектите, които изпълнява общината, за провеждането на обществени поръчки, за обществени 

обсъждания, за заседания на Общински съвет – Смолян и взетите решения, актуални новини и 

т.н. от сайта на Община Смолян, където всекидневно информацията се обновява. 

Ежегодно в изпълнение на Наредбата за административното обслужване, Общинска 

администрация – Смолян отчита дейността си чрез попълване на отчетната форма Системата за 

самооценка на административното обслужване към Министерски съвет. Отчитането става в 

Интернет и е базирана система за измерване на качеството на услугите и резултатите на 

дейността по  административното обслужване. Друг начин за отчитане на администрациите е 

ежегодно изготвяне на Доклад за състоянието на администрацията към Министерски съвет. 
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III. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие. 
 

Механизмите, които са използвани в процеса на събиране на информация са: 

1) Писмени запитвания 
След запитване до ТСБ – Смолян с искане на изходни данни за проследяване 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Смолян по съответните 
индикатори за 2017 г, е уточнено, че данните за 2017 година ще бъдат окончателно 
обработени в края на 2018 година.   

- Изготвени справки от директорите на дирекции „СИОС“, „УТОС“, „ОДЗ“, „АИО и 
ОМП“ в общинска администрация относно изпълнените дейности през 2017 г., 
заложени в ОПР 2014-2020 и касаещи дейността на съответната дирекция. 

2) Набиране на информация от интернет страниците на организации, институции и др. 

Информация относно степента на изпълнение на приоритетите и специфичните цели, както и 
показателите за общото въздействие на ОПР е набирана и от интернет страниците на: 

- Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg/ 

- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти 
на ЕС в България - http://2020.eufunds.bg/  

- Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/  

- Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/bg/  

3) Използване на други източници: 

- Направено е запитване до ОИЦ – Смолян за извършените дейности през 2017 г. на 
ниво община.  

 

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и мерките за 
преодоляването им 

•  При изпълнението на плана се изпълняват или са изпълнени проекти и дейности, които 
могат да бъдат отнесени едновременно за реализирането на повече от една мярка от плана. В 
процеса на отчитане това води до припокриване на дейности и средства. 

•  За част от индикаторите липсва статистическа информация или такава от други 
достоверни източници (официални анализи, изследвания, проучвания и т.н.), поради което не 
могат да бъдат отчетени. 

 

Мерки за осигуряване на информация и публичност 

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството на 
сайта на Община Смолян - http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1436 . 

http://www.eufunds.bg/
http://2020.eufunds.bg/
http://www.nsi.bg/
http://www.az.government.bg/bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1436
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Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, 
обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от 
организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 
проекти на Община Смолян. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на 
реализация на проектите. Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки 
един от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в 
Общинския план приоритети, което е задължително условие и на самите Оперативни програми. 

 

Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със секторните политики, 

планове и програми на територията на Общината 

Действащият Общински план за развитие на Община Смолян 2014-2020 е разработен през 2014 
г. в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и е приет от Общински съвет – 
Смолян с Решение № 770 от 18.09.2014 г., Протокол №40. 

 

Мерки за прилагане на принципа на партньорство 

Общината, като основна административно-териториална единица, в която се осъществява 

местното самоуправление носи отговорност за устойчивото и балансирано развитие на района, в 

партньорство с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор. 

Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране на 

Европейския съюз. Основното изискване при изпълнение на този принцип е активното участие 

на гражданското общество в процеса на разработване, подбор, управление и мониторинг на 

проектите и стратегическите документи за развитие. Този принцип предполага прилагането на 

различни подходи за диалог и консултации на общинско и национално равнище, които да 

осигурят съвместното участие на местните и регионални власти, бизнеса и асоциациите на 

работодателите, синдикатите, неправителствените организации и други заинтересовани страни. 

Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен 

и прозрачен процес с широко включване на гражданите и заинтересованите страни в различните 

етапи. Законът за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане определят 

търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на 

разработването и реализацията на ОПР.  

В тази връзка със Заповед № 0314 от 30.03.2016 г. е определен състава на екипа 

извършващ наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смолян 

за периода 2014-2020 година, както и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

на гр. Смолян като част от ОПР 2014-2020. Съставът не екипа включва Заместник Кмет на Община 

Смолян, двама общински експерти, петима общински съветници, трима представители на НПО, 

трима представители на бизнес или браншови организации, един представител на Агенцията по 

заетостта и един представител на Агенцията за социално подпомагане.  
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Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението и изпълнението  

В ОПР за 2014-2020 година е създадена система от индикатори за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие, която позволява отчитане на напредъка и 

степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината въз основа на 

обективна информация и данни. 

Една от приоритетните задачи, която следва да изпълнява общинска администрация 

Смолян е инвестирането в човешкия капитал и създаването на условия и предпоставки за 

задържане на хората в трудоспособна възраст в района, чрез съчетаване на различни 

инструменти. Това е един от начините за постигане на устойчив икономически растеж и 

преодоляване на негативните демографски тенденции. 

Благоприятно за икономиката на общината ще бъде и дългоочакваното разкриване на 

ГКПП Рудозем – Ксанти и в тази връзка Община Смолян е в готовност да окаже необходимата 

подкрепа на инвеститори в малкия и средния бизнес и стимулирането на трансграничното 

сътрудничество. 

С оглед на факта, че данните за 2017 г. ще бъдат обработени към м. 04.2017 г., на този 

етап не е възможно тяхното сравнение със стойностите за 2016 и предишни години и 

изготвянето на анализ за общите условия за изпълнение на общинския план за развитие. Пълен 

статистически анализ и отчет на постигнатите индикатори и програмата за реализация на 

Общински план за развитие на Община Смолян ще бъде извършен по-късно през 2018 г., когато 

бъде изготвена и Междинна оценка на плана. 

Заключението, което може да се направи след преглед на настоящия отчет е, че 

дейностите на общинската администрация кореспондират с Общинския план за развитие на 

община Смолян 2014 – 2020 и следват заложените стратегически намерения общината да се 

превърне в привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, посредством инвестиране в 

инфраструктурата, човешките ресурси и туризма, с помощта на финансовите инструменти на ЕС, 

държавните и общински средства. За съжаление община Смолян разполага с ограничени 

средства, с които самостоятелно да инвестира за постигането на икономически растеж и 

развитие на туризма в района и следва да се търсят възможности за увеличаване на собствените 

приходи и привличане на допълнителни средства по различни национални и европейски 

програми. 


