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Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането 

на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми,  

подобряване на средата и качеството на живот на общността, във връзка с повишаване 

привлекателността на населените места за туристи и гости.  

Фондът се учредява с решение на Общински съвет Смолян и  набира средства от общинския 

бюджет (включени в програмата за развитие на туризма в Община Смолян), от дарения и 

спонсорство от български и чуждестранни физически и/или юридически лица.  

Кандидати могат да бъдат всички населени места в община Смолян, като предложенията ще се 

подават от кмета/ кметския наместник на населеното място. Това могат да бъдат инициативи на 

организации, институции и физически лица, осъществяващи дейности на територията на община 

Смолян, които са в съответствие с целите на фонда и в полза на местната общност. 

Предложенията могат да бъдат подкрепени от повече от една организация/институция или 

физически лица, което ще повишиа капацитета за изпълнение на инициативата.  

Всяко населено място може да подаде повече от едно предложение. В рамките на една покана 

може да бъде финансирано само едно предложение на едино населено място. 

Общата стойност на финансирането от фонда за настоящата покана е 8 000 лв. 

Община Смолян си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в 

рамките на първата сесия, ако не постъпят достатъчно качествени инициативи в обявеният срок. 

Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една инициатива е 2000 

лв. 

Съфинансиране: не се изисква по настящата покана - кандидатите следва да осигурят участието 

на местната общност за изпълнение на инициативите.  

Териториален обхват: Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места 

на територията на община Смолян.  

Срок за изпълнение на инициативите: да бъдат с продължителност от 2 до 5 месеца, считано 

одобрението за финансиране. 

Формуляр за финансова подкрепа на местна инициатива: Кандидатът описва инициативата 

във формуляр по образец, където посочва и финансовите параметри на инициативата. Основни 

изисквания към местните инициативи: 

• да са минали публично обсъждане в местната общност и да е постигнат консенсус по 

отношение на техния приоритет и начина на изпълнението им; 

• да водят до повишаване привлекателността на населените места за посещение от гости и 

туристи и развитие на различни видове туризъм; 

• да се реализират с участието на хората от общността; 

• да водят до устойчиви резултати; 



• да водят до изпълнение на целите на Стратегията за развитие на туризма в Община 

Смолян; 

• да мобилизира човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на 

инициативата; 

• да имат целесъобразен и реалистичен бюджет. 

Недопустими дейности/разходи: 

• Самоцелни ремонтни дейности и дейности, свързани с пътуване в чужбина; 

• Инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба; 

• Разходи, свързани с представителни цели; 

• Разходи за закупуване на материали, оборудване и други, които нямат връзка с 

изпълнението на одобрените дейности. 

 

Срок за подаване на предложения по настоящата покана е до 20 март 2019 г., като проекти 

следва да се реализират до края на същата година.   

Начин на кандидатстване: 

Формуляри за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или Word формат) се изпращат 

по електронна поща на адрес obshtina_smolyan@abv.bg , или на хартиен носител  в деловодството 

на Община Смолян от кмет/ кметски наместник на населеното място.  

Всички подадени инициативи се регистрират в регистър, съдържащ наименованието на 

населеното място (кандидата), наименование на инициативата и бюджет. 

Експертите, определени за администриране на фонда ще указва съдействие за попълване на 

формулярите. 

  

Оценка на подадените инициативи: 

Предложенията се оценяват съгласно "Критерии за оценка и подбор на инициативи" от 

експертите, определени за администриране на фонда. На заседание на Консултативния съвет по 

туризъм се разглежда извършената оценка и се взима решение, които проекти да бъдат одобрени 

и предложени за финансиране. Протоколът от работата на КСТ със становище за избраните за 

финансиране проекти, се предоставя за утвърждаване на кмета на община Смолян. При 

инициативи със сходни дейности, ще се финансира тази с по-висока оценка, която не дублира 

дейности, финансирани в рамките на  културния календар на община Смолян или от други пера в 

общинския бюджет. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ИНИЦИАТИВИ 

 

КРИТЕРИИ 
Максимален 

брой точки 

1. Капацитет/ предишен опит на кандидата. 

Какви задълженията изпълняват кметовете и кметските наместници в 

тази насока, както и предишен опит при реализиране на подобни 

инициативи/ проекти. 

до 5 

2. Степен на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и 

проблеми на общността  
до 10 



Доколко кандидатурата съответства на конкретните нужди и проблеми 

на общността, показвайки ясна връзка между целите на инициативата, 

предложените дейности и очакваните резултати? 

3. Принос и участие на общността в реализацията на инициативата 

Доколко местната общност участва, както в идентифициране на 

проблема и формулиране на инициативата, така и в нейното реализиране 

и осигуряване на устойчивост? 

до 15 

4. Постижимост и значимост на очакваните резултати от 

инициативата? 

Доколко проблемът се формулира като значим за общността и хората, 

чиито интереси засяга, в каква степен разрешаването на проблема води до 

конкретен видим резултат и ще привлече обществен ангажимент за 

осигуряване а неговата устойчивост? 

до 20 

ОБЩО МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 50 

 

 

Изпълнение, отчетност и мониторинг:  

Изпълнението на инициативите започва след утвръждаване на решението за финансиране на КСТ 

от Кмета на общината.  

 

Изпълнението на местната инициатива се отчита при нейното приключване с описателен и 

финансов отчет (по образец), придружени с разходооправдателни документи. Ще се осъществява 

и текущ мониторинг по изпълнението на гражданските инициативи, като качественият и 

финансов контрол на място се извършва от експертите, определени да администрират работата 

на фонда.  

Отчетите се представят от кмета /кметския наместник в Община Смолян за одобряване, 

придружени с разходооправдателни документи, съгласно правилника за работата на Фонда. 

 

 

Източници на финансиране: 
Настоящата покана се финансира със средства от бюджета на Община Смолян.  От бюджета на 

общината са осигурени 8000 лева, които са включени в Програмата за развитие на туризма в 

Община Смолян за 2019 г.  

 
 

 


