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Уважаеми 
съграждани,

Реших отново да поискам доверието 
ви. Този път не разчитам на доверие в 
аванс, а на доказаното от моя екип и 
качествата ми, които познавате. И не 
поради липса на други възможности. 
Алтернатива има. Но след разрухата, 
която сварихме – община във 
фактически фалит, за 4 г. я извадихме 
от тресавището и постигнахме 
нужната стабилност. Общината вече 
е предвидим и сигурен партньор и аз 
ви предлагам заедно да продължим 
напред. Вярвам, че отговорност за 
управлението може да носи само този, 
който има доверието и подкрепата на 
своите съграждани и който застава 
открито пред хората, както аз винаги 
съм го правил.

През четирите години ние 
бяхме напълно откровени с 
вас и ви споделяхме за всички 
предизвикателства, пред които се 
изправяме. Огромни усилия на екипа 
ми и време отне да въведем ред 
в общинската администрация, да 
постигнем финансова стабилност.

Управлявахме публичните финанси 
на общината отговорно, прозрачно 
и в обществен интерес, при строга 
дисциплина и отчетност. Финансовата 
стабилност не беше самоцел, а 
предпоставка за икономически 
растеж и отговорност пред бъдещите 
поколения.

Сега пътят пред нас отново не е 
гладък, но със сигурност е правилен. 
И аз предлагам да вървим по него 
заедно, защото има риск отново да 
се загуби посоката, а подреденото с 
толкова усилия и постоянство да се 
разпилее само за година.

Аз мога да кажа честно, че ще работим 
повече, с повече ентусиазъм, с повече 
увереност, защото имаме опита и 
защото успяхме да се насладим 
на постигнатото с общи усилия. 
Изграденото до днес е видимо. Утре 
ще надграждаме. А големите успехи 
ще дойдат толкова по-скоро, колкото 
повече хора се стремят към тях, 
работейки. 

Резултатът зависи от всички нас.   

Николай Мелемов 
кандидат за кмет на Смолян 

от ПП ГЕРБ
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МОЯТ ЕКИП 
Е МОЯТА ГОРДОСТ!

2. Данчо 
КиряКов
инженер

16. Елин 
лилов
инженер 
лесовъд

9. ПЕтя 
ПамПорова

педагог

23. ПЕтър 
янЕв
гайдар

1. ниКолай мЕлЕмов
ветеринарен лекар

3. марин 
ЗахариЕв

юрист

17. милКа 
манЕва

спортист

10. ЕКатЕрина 
ГаДжЕва

еколог

24. румЕн 
Джаров

предприемач

4. СлавКа 
КамЕнова

юрист

18. ПЕтър 
мирчЕв
адвокат

11. мариана 
СивКова
икономист

25. Димитър 
ниКолов
психолог

5. аДриян 
ПЕтров
актьор

19. мария 
СЕмЕрДжиЕва

педагог

12. ПЕтя яЗова
строителен 

инженер

26. БиСЕр 
румЕнов

зооинженер

6. КраСимир 
СъБЕв
лекар

20. Юлия 
митрЕва

начален учител

13. БориСлав 
ГЕорГиЕв

предприемач

27. ивайло 
халваДжиЕв

икономист

7. антон 
ваСилЕв
архитект

21. нЕвяна 
КиСьова

инженер-горско 
стопанство

14. анита 
чолаКова
журналист

28. михаил 
ГунчЕв-
инженер 

-технолог

8. ФилиП 
тоПов
адвокат

22. роСица 
КараДжова

учител

15. СоФКа 
иванова

учител

29. анГЕл 
БЕЗЕрГянов

юрист
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Дисциплината
не е цел, а мост между целта и 
успеха

ОбщИнСКИ бюДжЕТ

Моментно състояние:
Планиран бюджет за 2015 г. в размер на от 33 557 235 лева. Отчет на 1. 
изпълнението му към 31 август – 21 652 850 лв. 
Приходи от местни дейности за последните четири години в общ размер на 2. 
27 073 332  лева. 
Задължения на общината през 2011 г. - 23 510 781 лв. Поети ангажименти 3. 
по договори на стойност 86 341 166 лв. Задължения в края на 2014 г. – 
15 650 624 лв. Задължения към полугодието на 2015 г. – 13 608 211 лв. 
Поети ангажименти по договори 69 457 443 лв.  
Доказано реален, балансиран и прозрачен бюджет. 4. 
Проверка от Одит на средствата от ЕС – без забележки. Годишни отчети на 5. 
община Смолян пред Сметна палата – приети без резерви и без забележки, 
препоръки от предишни години на Сметна палата – изпълнени. Проверка от 
АДФИ – без констатирани нередности. 
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Цели:
Да се усъвършенства структурата на общинския бюджет.1. 
Да се увеличат приходите от икономическа дейност. Активно 2. 
управление на общинската собственост. Подобряване на 
икономическите дейности. Анализ и преразглеждане на участията на 
общината в смесени дружества, където ще се търсят икономически 
ползи и дивиденти за община Смолян. Залагане на нови пера за 
приходи.
Да се запазят търговски марки и лицензи в полза на община Смолян.3. 
Да се организират нови услуги в областта на туризма, 4. 
административните и бизнес услуги.
Да се търсят всички възможности за нови инвеститори на територията 5. 
на общината. Активна комуникация с Българската агенция за 
инвестиции, участие в международни делегации.
Да се подобри комуникацията с бизнеса с цел привличането на 6. 
нови инвестиции на територията на община Смолян.  Активно да се 
сътрудничи с околните общини за развитие на съвместни проекти.
Активно да се сътрудничи с околните общини за развитие на съвместни 7. 
проекти.
Да се оптимизират бюджетните разходи чрез реорганизация в 8. 
администрацията.
Да се укрепи структурата за управление на проекти.9. 
Активно да се използва научният потенциал на града за съвместни 10. 
проекти с община Смолян.



Купуването и продаването на гласове е престъпление6

Смолян -
с обич граден, за вечност отреден

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Моментно състояние:
Обявена процедура за изработване 1. 
на Общ устройствен план на 
община Смолян. Подаването на 
оферти е приключило. Предстои 
избор на изпълнител на поръчката 
с прогнозна стойност 223 000 лв. 
Планът трябва да даде визия за 
градоустройство в общината за 
следващите поне 20 години.
Изпълнена техническата 2. 
подготовка за втория воден цикъл 
на гр. Смолян с разходи на стойност 
над 1.5 млн. лева. Инвестицията по 
проекта ще се увеличи от 41 на 50 
млн. лева.
Одобрена сумата от 21 млн. лева 3. 
за реализация на заложени в 
ИПГВР проекти за гр. Смолян до 
2020 г. Градът е разделен на три 
зони – публична, икономическа и 
социална. 
Реализиран проект „Зелена и 4. 
достъпна градска среда“ на 
стойност около 5 млн. лева. 
Рехабилитирани близо 4 км улици 
в областния град и облагородени 
почти 35 000 квадратни метра 
площи.
Одобрени и реализирани два 5. 
проекта на община Смолян 
по  Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. Първият 
е за ремонт на общински 
пътища и рехабилитация на 
места за обществено ползване в  
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Момчиловци, Смилян, Могилица, 
Виево, Левочево, Славейно, 
Влахово, Търън, Петково и Кутела“ 
на стойност 1 841 786 лева. 
Вторият е „Ремонт и рехабилитация 
на спортен комплекс в централна 
градска част, гр. Смолян с обекти: 
Доизграждане на стадион „Смолян“ 
и Инженеринг за реконструкция 
и рехабилитация на подобекти: 
Спортна зала, закрит плувен басейн 
и открита многофункционална 
спортна площадка“ - на обща 
стойност 5 000 000 лева.
Реализиран проект по ОПРР 6. 
„Благоустрояване на уличната 
мрежа, квартална среда и 
подобряване на условията за 
обществен отдих в гр. Смолян“ с 
три лота: №1 - “Благоустрояване и 
вертикална планировка кв. 70,73 
и 74 жк. “Прогреси”, гр.Смолян, 
подобект 2: “Детски площадки, 
паркоустройство – актуализация, 
изместване на кабелен 
електропровод 20 кV”; №2 - “Зони 
за обществен отдих по поречието 
на р. Черна с подобект: зона за 
отдих “Чаршията” - кв. Устово, 
гр. Смолян”; №3 - “Реновация на 
пешеходна зона в Стар център”.
Реализиран проект „Подкрепа за 7. 
устойчиво развитие и растеж на гр. 

Смолян“, чийто краен резултат са 
съгласувани и одобрени 37 работни 
инвестиционни проекти.
Спечелени близо 6 млн. лева 8. 
по българо-гръцки проект. С 
част от средствата - 1 798 892 
лева, се покриват разходи по 
изпълнен вече проект за „Групово 
водоснабдяване на село Полковник 
Серафимово, Дом за стари 
хора в с. Фатово и с. Габрица”. 
Останалите са предназначени за 
„Водоснабдяване и канализация 
на ул. „Петко Р. Славейков“ 
в Смолян” и „Изграждане и 
реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Могилица”. С над 500 
000 лв. от ПУДООС е реализиран 
и довеждащ водопровод до с. 
Могилица, което означава пълна 
подмяна на водопроводната и 
канализационната мрежа в селото.
 Към проекта за „Зелена и достъпна 9. 
градска среда“ получено одобрение 
на резервен проект за цялостно 
асфалтиране на ул. „Петко Р. 
Славейков“ на стойност почти 
500 000 лева, след което улицата 
ще е  напълно завършена.
Изработени инвестиционни 10. 
проекти за реконструкция на 30 
градски улици, детски градини, 
детски площадки, пешеходни алеи, 
спортни площадки и енергийна 
ефективност на знакови за Смолян 
сгради – РДТ, Планетариум, 
Художествена галерия, Регионална 
библиотека.
Реализирани и в процес на 11. 
реализация проекти в сферата 
на енергийната ефективност по 
линия на Норвежката програма и 
Националния доверителен екофонд 
за ОДЗ 11 „Митко Палаузов“, ЦДГ 
10 „Детелина“, ОДЗ 3 „Родопчанче“, 
2-ро ОУ „Асен Златаров“, 6-то ОУ 
Иван Вазов, на обща стойност 
около 1.2 млн. лв.
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Изпълнен проект „Защита на 12. 
населението и предотвратяване на 
риск от наводнения в кв. Устово, 
ЖК „Прогреси“ 1, 2 и 3 – гр. 
Смолян“, по който бе разширено 
коритото на р. Черна, изградени 
или надстроени крайбрежни стени. 
Проектът е на стойност над 900 000 
лв. 
Изготвен проект за цялостно 13. 
почистване на реките Черна и 
Бяла в рамките на урбанизираната 
територия на града.  
Поддържано улично осветление 14. 
във всички населени места след 
прекратен порочен, обременяващ 
общината договор на стойност 
2,4 млн. лв. През 2012 г. община 
Смолян пое поддръжката на 
уличното осветление, а разходите 
са снижени почти три пъти – от 
средно 600 000 лв. на година на 
около 200 000 лв.
Чувствително подобрена 15. 
инфраструктурата в селата. Улиците 
в някои от тях не бяха ремонтирани 
в продължение на 30 години.
Реализиран проект за енергийна 16. 
ефективност в сградата на 
общинска администрация, 
финансиран от международния 
фонд „Козлодуй“ на стойност 1,4 
млн. лева, след което разходите 
за отоплението й са свалени почти 
двойно.
Изградени нови и реновирани 17. 
множество стари детски площадки, 
спортни площадки, фитнеси на 
открито, зони за отдих и зелени 
площи. Осветени пешеходни 
пътеки, паметници и храмове 
с икономично LED осветление. 
Създадена достъпна среда в 
множество сгради, включително 

с доставка на два стълбищни 
робота за РДТ „Николай Хайтов“ и 
Регионалната библиотека.
Построени десетки подпорни стени 18. 
с цел да се овладеят свличанията 
на земни маси или превантивно 
– на места, където има реална 
опасност от свличания.
Наличие на немалка по мащаб 19. 
общинска собственост, за чиято 
поддръжка общината среща 
затруднение.  
Завишена концентрация на фини 20. 
прахови частици във въздуха през 
зимните месеци заради масовото 
използване на твърдо гориво за 
отопление в общинския център.
Създадена ефективна система 21. 
за контрол на дейностите по 
сметосъбиране, сметоизвозване и 
депониране на отпадъците.
Реализиращ се проект 22. 
„Съоръжения за пречистване на 
инфилтратните води от депото за 
битови отпадъци – гр. Смолян“, на 
стойност близо 3,5 млн. лв.
Овладяно презастрояването в КК 23. 
„Пампорово“ в частта му от община 
Смолян. 
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Цели:
Да се изработи Общ устройствен план на община Смолян и впоследствие подробни 1. 
устройствени планове, които решават проблемите със строителството като цяло - 
комуникации (подземни и надземни), планиране и градоустройство на цялата община. 
Да се разширят промишлените зони в областния град. 2. 
Върху придобитите от държавата имоти да се изградят бизнес паркове. 3. 
Да се увеличат паркоместата в Смолян чрез оползотворяване на възможни за целта 4. 
пространства и изграждане на многоетажни паркинги с публично-частно партньорство.  
Да се продължи ремонтът и рехабилитацията на общинските пътища и улици, както и 5. 
цялостното благоустрояване на общината. 
Да се изготви и приеме генерален план за организация на движението в община 6. 
Смолян и въвеждане на модерна система за информация на пътниците в обществения 
транспорт. 
Да се изготви паспортизация на пътищата и улиците.7. 
Да се реализира вторият етап на водния цикъл в Смолян по ОП „Околна среда“. 8. 
Да се изпълни Интегрираният план за градско възстановяване и развитие по ОП 9. 
„Региони в растеж“, чиято основна цел е да се благоустрои градската среда, да се 
опазят културните ценности, да се подобри техническата и социалната инфраструктура. 
В него към момента са включени 18 улици, 7 сгради, площадни, околоблокови 
пространства и училищни дворове плюс цялостна реконструкция на ПМГ „Васил 
Левски“ в кв. Райково. Промени могат се правят през определен период от време.
Да се създаде специализирана кадастрална карта на надземните и подземните 10. 
комуникации. 
Да се усъвършенства изработената Географска информационна система. 11. 
Да се разработи стратегия за изследване и мерки за предотвратяване на свлачищата в 12. 
територията на общината. 
Да се осигури публичност на заседанията на Общинския експертен съвет с цел пълна 13. 
прозрачност на вземаните от него решения.
Да продължи обследването на сгради общинска собственост и да се предприемат 14. 
мерки за енергийната им ефективност.
Да се изгради система за видеонаблюдение на основните кръстовища в града, както и 15. 
да се доразвие изградената към момента система за видеонаблюдение на публичните 
зони. 
Да се предприемат мерки, респективно да се изгради инфраструктура в съответствие с 16. 
нормативната уредба, за справяне с безстопанствените кучета.
Да се осигури съдействие за въвеждане на алтернативно отопление с цел да се 17. 
постигне необходимата чистота на въздуха през зимните месеци.
Да се съдейства за рехабилитация и разширение на лифта от Смолянските езера до 18. 
Пампорово, както и за прилежащата инфраструктура.
Да се работи с областната администрация и с правителството, за да се осигурят 19. 
средства за ремонт на околовръстното шосе в Смолян, за разширение и обновяване 
на всички входно-изходни артерии на Смолян, за уширение с частична трета лента по 
второкласния път Асеновград – Смолян, за рехабилитация на републиканските пътни 
участъци от Смолян до границата ни с Гърция, респ. за отваряне на ГКПП „Елидже“.
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Смолян -
родолюбива крепост

ТУРИЗЪМ

Моментно състояние
Проучени и социализирани две 1. 
крепости – „Калето“ в местността 
„Невястата – Турлука“ край Смолян, 
и „Калето“ над проходна пещера 
близо до с. Кошница. Извършени 
консервационно-реставрационни 
дейности на двата нови обекта.
Реализиран проект „Момчилова 2. 
крепост – митовете оживяват“, чрез 
който е разкрит потенциалът на 
този туристически обект. 
Създаден и функциониращ 3. 
„Център за обучение, подкрепа 
на предприемачеството и 
трансгранични инициативи”. 
Реставриран и оборудван 
Алибеевият конак в Смолян.
Рехабилитирана екопътека „Каньон 4. 
на водопадите“ с изграден и 
оборудван уникален посетителски 
инфоцентър.
Реализирано най-мащабното за 5. 
2015 г. събитие  - събор на Рожен.  
Целогодишна реклама и редовно 6. 
участие в туристически борси в 
страната и чужбина.
Защитен европейски проект за 7. 
маркетинга на Средните Родопи на 
стойност почти 500 000 лв.
Подобрен достъп до туристическите 8. 
обекти в общината със собствени и 
с привлечени средства по проекти.
Отправено официално искане до 9. 
МЗХ пистите в КК „Пампорово“ 
да бъдат прехвърлени на община 
Смолян.  
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Цели 
Да се създаде нова 1. 
рекламна стратегия за 
туризма в община Смолян 
с цел по-осезаем ефект 
за бизнеса и многократно 
увеличение в посещаемостта 
на туристическите обекти. 
Да се създаде нова, 2. 
работеща формула за 
ефективно управление на КК 
„Пампорово“ в партньорство 
с община Чепеларе. 
Още по-активна работа 3. 
с правителството за 
облекчаване на визовия 
режим за пристигащи от 
Турция и Русия туристи. 
Да се създаде специален 4. 
рекламен продукт на 
туристическите обекти с 
варианти за телевизионно 
и радио- излъчване в 
електронните медии на 
Северна Гърция, така също и 
рекламни карета в печатните 
издания.
Да се сформира екип 5. 
със задача да проучи 
възможностите за 
стартиране на нов вид 
туризъм – здравен. За 
начало с реклама отново 
само в Северна Гърция.  
Да се изработи специален 6. 
интернет сайт и мобилно 
приложение с представени 
в него всички туристически 
обекти на територията на 
региона, с всички данни 
за тях, в т.ч. полезна 
информация от типа работно 
време, телефони за контакт, 
цени, маршрути и т.н.    
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Смолян -
едно по-добро място за живеене

СОЦИАЛнИ ДЕЙнОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАнЕ

Моментно състояние:
На територията на общината 1. 
са разположени две лечебни 
заведения за болнична помощ – 
областната болница МБАЛ „Д-р 
Братан Шукеров“ АД и Център за 
психично здраве в кв. Устово.
Доболнична помощ – Център 2. 
за спешна медицинска помощ, 
звено „Неотложна помощ“ към 
МБАЛ – Смолян, „Диагностично-
консултативен център“ ЕООД  към 
МБАЛ – Смолян, „Медицински 
център - Смолян“ ООД, няколко 
медико-диагностични лаборатории, 
индивидуални и групови практики 
за първична и специализирана 
медицинска или дентална помощ. 
Функционират Дом за стари хора с 3. 
отделение за лежащо болни – село 
Фатово, Дом за възрастни мъже 
с психични разстройства – село 
Петково, Дом за възрастни жени 
с психични разстройства – село 
Ровино. 
Покрит целият спектър от социални 4. 
услуги, предоставяни на деца - 
Център за настаняване от семеен 
тип за деца от 3 до 7 г.; Център за 
настаняване от семеен тип за деца 
до 12 г.; Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи от 
13 до 18 г. ; Център за настаняване 
от семеен тип за деца и младежи 
с увреждания; Дневен център за 
деца и възрастни с увреждания 
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„Звънче“; Наблюдавано жилище; 
Приемна грижа; Личен асистент; 
Социален асистент; Общностен 
център за деца и семейства; Дом за 
деца, лишени от родителска грижа. 
Общо социалните услуги, които 
поддържа община Смолян към 
момента са 16 на брой за деца и 
възрастни – с или без увреждания. 
Ежегодно извършвани проверки 5. 
от Агенцията за социално 
подпомагане и Хелзингски комитет 
отчитат добра организация на 
социалните услуги, предоставяни 
в общността. Те са оценени с 4,50 
при максимална оценка 5.00. 
Разкрити 20 здравни кабинета 6. 
в детски градини и училища 
с  персонал от 40 медицински 
специалисти.
Утвърдени стипендии в размер 7. 
на 6 200 лв. за 4-ма лекари-
специализанти с цел стимулиране 
на младите специалисти да се 
върнат на работа в Смолян. 
Създаден общински фонд „Ин 8. 
витро“,  от който се възползваха 
няколко млади двойки от Смолян.

Ежегодна финансова подкрепа за 9. 
атлетите от „Спешъл Олимпикс“. 
Детска кухня за около 220 деца на 10. 
възраст от 6-месечна до 3-годишна 
възраст.
Субсидирана по утвърдена 11. 
методика дейност на 15 
пенсионерски клуба.
Настанени 11 семейства в резервни 12. 
жилища, 34 семейства - в жилища 
от фонд „За граждани с установени 
нужди“, 124 жилища - отдадени 
под наем на социално слаби 
граждани с едногодишни договори.
Подпомогнати 198 човека с 13. 
увреждания и самотно живеещи 
възрастни хора над 65 години 
чрез участие в проектите „Личен 
асистент“, „Социален асистент“, 
„Домашен помощник“ и „Помощ 
в дома“. Наети на работа 85 
асистенти.
Настанени за отглеждане 32 деца в 14. 
приемни семейства.
На 50 лица се доставя храна по 15. 
домовете чрез услугата „Домашен 
социален патронаж“ целогодишно 
със специализиран транспорт.
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Цели:
Общината да съдейства за разкриване на липсващи медицински 1. 
дейности в областната болница – онкологична помощ и инвазивна 
кардиология. 
Да съдейства за разкриване на липсващи услуги за палиативни грижи 2. 
(хосписи) 
Да съдейства активно за създаването на областната здравна карта. 3. 
Да съдейства за финализиране на процеса по деинституционализация 4. 
(замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или 
близка до семейната среда) чрез създаване на нови възможности за 
децата и семействата да получат подкрепа в общността.
Да се създадат необходимите условия за изпълнение на Националната 5. 
стратегия за дългосрочна грижа, вкл. изграждане на центрове от 
модерен тип.  
Да се усъвършенстват всички действащи социални услуги. 6. 
Да се потърсят възможности за разширяване на дейността и 7. 
популяризиране на фонд „Ин витро“. 
Да се подкрепят финансово със средства от общинския бюджет 8. 
до 5-ма студенти по медицина и до 5-ма лекари-специализанти 
(ежегодно) с договор и ангажимент след завършване на обучението да 
работят 10 г. в Смолян (да се уточни с Венера).
Да се разработи стратегия за закрила на уязвимите групи от 9. 
населението на общината и социално включване на общности в 
неравностойно положение. 
Да се осигури достъп до всички учреждения – държавни и общински, 10. 
за хората с увреждания.
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Смолян -
образователният център на Родопите

ОбРАЗОВАнИЕ

Моментно състояние
Осигурени условия за обучение, възпитание и труд на децата, учениците и 1. 
персонала в учебните заведения.
Съхранена градинска и училищна мрежа, която включва 13 детски градини, 2. 
13 училища и 2 обслужващи звена.
Санирани детски градини – 4, частични мерки – 3, несанирани градини – 6 3. 
(3 от тях включени в проекти за саниране, които са в процес на изпълнение). 
Санирани училища – 5, частични мерки – 4, несанирани – 4.
Осигурени условия за задължителна предучилищна подготовка на децата и 4. 
задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст.
Подобрена комуникация и координация между община Смолян, детските 5. 
градини, училищата и обслужващите звена.
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Цели
Да се осигурят средства за саниране на останалите детски градини и 1. 
училища в общината.  
Да се създаде регистър на детските площадки и да им се правят 2. 
планови проверки за състоянието, в което се намират, като проблемите 
по съоръженията се отстраняват непосредствено след констатирането 
им. Да се предотврати достъпът на дете до опасно съоръжение в 
детска площадка. 
Да се осигури видеонаблюдение за всяко общинско учебно заведение. 3. 
Екипът на общинската администрация да бъде в услуга при 4. 
подготовката на проекти от ръководствата на училищата и детските 
градини, читалища, както и на всички второстепенни разпоредители.

Предприети мерки спрямо децата и учениците в риск от отпадане или 6. 
отпаднали от образователната система, в резултат на което областта ни като 
цяло е с най-малък процент отпаднали от обучение деца в страната.
Стимулирани 4 училища, в които се обучават голям брой деца от етническите 7. 
малцинства, чрез системата на делегираните бюджети.
Запазен статутът на основните училища в селата Широка лъка, Момчиловци, 8. 
Търън, Смилян и Арда като защитени. Запазен статутът на основните училища 
в селата Момчиловци, Търън, Смилян и Арда като средищни.
Стимулирани чрез общински стипендии деца с изявени дарби. 9. 
Детските градини в град Смолян оборудвани със сигнално-охранителна 10. 
техника. 
Възстановен Тристранният съвет за сътрудничество в средното образование 11. 
към община Смолян.
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Смолян -
чар, дух и магнетизъм

КУЛТУРА

Моментно състояние
Възстановена дейността на РДТ 1. 
„Николай Хайтов“. Общината 
предоставя материалната база и 
пълна логистична подкрепа.
Възстановен Роженски събор след 2. 
9-годишно прекъсване.
 Подкрепа за ФА „Родопа“.3. 
Действащо кино „Арена“ в Смолян. 4. 
Ежегодна подкрепа на гайдарското 5. 
надсвирване в с. Гела, както и на 
традиционните празници на всички 
села.
Партньорство за организацията и 6. 
провеждането на международни 
театрални фестивали, културни 
обмени, фотопленери и др. 
Подкрепа за Лятна театрална 7. 
академия за деца в риск в с. 
Широка лъка. 
Партньорство с културните 8. 
институции в Смолян при 
реализиране на техните проекти 
и реализиране на културния им 
потенциал. 
Осигурена държавна субсидия 9. 
на всичките 29 читалища 
и Регионален експертно-
консултативен  и информационен 

център (РЕКИЦ) - 
Смолян.  



Купуването и продаването на гласове е престъпление18

Цели
Да се подобри диалогът с творческите общности в Смолян. 1. 
Да се усъвършенства общинската политика за култура с по-сериозно 2. 
ангажиране в подкрепа на културните институции и творците на града. 
Да се работи за още по-разнообразен културен календар и рекламна 3. 
политика за популяризиране на събитията от него.
Да се увеличи младежкият дял в културния календар, привличане на 4. 
младежката аудитория.
Да се привлекат граждански и творчески сдружения в организацията и 5. 
реализацията на културния календар.
Да се създаде музей на гайдата.6. 
Да се работи за по-голяма мобилност на културните институции при 7. 
търсене на възможност за изяви. 
Да се обогатят основните празници и събори и да се съчетаят с 8. 
атрактивни национални конкурси в сферата на изкуствата.
След широк обществен дебат да се набележат нови или традиционни 9. 
събития, които да прераснат в национални или международни. /
Възраждане на традиционни събития, които са били преустановени 
през годините: Детски фолклорен фестивал, фестивал на младите 
филмови дейци и др. /
Да се организира провеждането на ежегоден пленер живопис или 10. 
скулптура на името на наш известен творец.
Да се организира провеждане на панаир на занаятите като акцент в 11. 
културния календар и стимулиране тези дейности.
Да се създаде план за ремонт на съществуващия сграден фонд.12. 
Да се обезпечи лятна сцена/летен амфитеатър, които да се ползват за 13. 
концерти, танци, прожекции, театрални постановки.
Да се изградят и аранжират специални места в града, които да се 14. 
използват за реклама и популяризиране на културните дейности в 
общината.
Да се прецизират правилата за финансиране в областта на културата. 15. 
Талантливите деца да се ползват със специално внимание от страна на 16. 
общинското ръководство.
Да се съдейства за популяризирането на творците в страната и в 17. 
чужбина, отделно в побратимените градове.
Да се изработи и популяризира рекламен продукт на културно-18. 
историческия ресурс на общината.
Да се актуализира списъкът с обектите – културни ценности в Смолян, 19. 
като от него се изключат компрометираните реституирани сгради.
Да се подготви проектна документация за цялостна реставрация на 20. 
обекти, която да бъде одобрена от НИНКН.
Да се учреди общински фонд „Култура“, който да финансира проекти 21. 
на конкурсен принцип като инструмент за провеждане на културната 
политика.



Купуването и продаването на гласове е престъпление 19

Смолян -
слабост и сила за родопчани

СПОРТ И МЛАДЕжКИ ДЕЙнОСТИ

Моментно състояние:
Подкрепа за спортните клубове 1. 
чрез безвъзмездно предоставяне 
на спортната база. 
Създадена методика за финансово 2. 
подпомагане на спортните клубове.
Ремонтирана изцяло спортна база. 3. 
Организирани множество 4. 
общински, областни и национални 
спортни състезания по футбол, 
волейбол, баскетбол, тенис на маса, 
шах-мат, лека атлетика. 
Подкрепа за НПО в сферата на 5. 
младежките дейности. 
Финансирани 10 проекта на 6. 
организации, работещи в сферата 
на младежките дейности чрез 
фонда за финансиране на 
младежки инициативи. 
Създаден Общински ученически 7. 
съвет - неформално, доброволно 
обединение на младежи в 
ученическа възраст, което 
координира усилията на 
младежите за осъществяване 
на взаимодействие между тях 
и местната власт, за ефективно 
решаване на проблеми на 
ученическата и младежка общност. 
Функциониращ Общински 8. 
консултативен съвет по въпросите 
за младежта. 
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Цели:
Задължително залагане на 1. 
годишно бюджетно перо за 
реновиране и поддържане 
на съществуващите спортни 
обекти.
Иницииране на годишен 2. 
форум „Панаир на спорта”, 
който да се провежда в 
началото на всяка учебна 
година с цел да улесни 
учениците и желаещите да 
спортуват в избора на спорт.
Да се маркират кварталите, 3. 
където няма открити 
спортни или открити фитнес 
площадки и при наличие 
на подходящ терен – да се 
изградят.
Да се ремонтира и въведе 4. 
в експлоатация закритият 
плувен басейн. 



Купуването и продаването на гласове е престъпление 21



Купуването и продаването на гласове е престъпление22



Купуването и продаването на гласове е престъпление 23



Купуването и продаването на гласове е престъпление


