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I. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

 

1. Структура на МССП 

Местната служба да социално предпремачество (МССП) е подразделение на 

административната структура на община Рудозем и е част от функционалните 

характеристики на отдел „Планиране, разработване на проекти“ и специализираната 

администрация. Дейността на МССП се осъществява от двама експерта.  

2. Правила за работа на МССП 

Правилата за работа на Местната служба за социално предприемачество са изготвени 

във вид, който е удобен да се превърнат във вътрешен нормативен документ и включват 

следните основни положения:  

Основни положения 

Настоящите Правила регламентира устройството и дейността на Местната служба за 

социално предприемачество към община Рудозем (наричан на кратко „МССП“). 

Статут 

МССП е структурна като функционално звено към Общинска администрация – 

Рудозем, създадено в изпълнение на проект „Enhancement of social entrepreneurship through 

the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 
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МССП си поставя за цел да предоставя услуги за формиране и развие 

предприемаческия дух и предприемаческата култура на територията на община Рудозем, вкл. 

в социалната сфера, да даде знания, условия, контакти,  технологии, ресурси, активна мрежа 

за консултиране и възможност за развитие на предприемчивите да планират, стартират и 

развият успешни бизнес начинания.  

Дейност  

Дейностите, извършвани от МССП включват: 

1. Изграждане на предприемаческа култура сред потенциалните бизнесмени, вкл. 

жени и младежи, относно отговорностите, рисковете и възможностите, свързани с 

управлението на собствен бизнес. 

2. Подкрепа за стартиращи предприемачи чрез предоставяне на информация, 

обучения, консултации, проучвания и др. 

3. Подпомагане на потенциални пребдприемачи и представители на местния бизнес 

при оценка на възможността за реализация на дадена идея и пазарното търсене на 

съответен продукт и/или услуга. 

4. Разработване на бизнес модели, вкл. за социално предприемачество. 

5. Подпомагане при формирането на start-up компании, защитата на индустриалната 

собственост, отработването на бизнес план на бъдещата фирма, съдействие за 

намиране на подходящ партньор или финансиране. 

6. Подпомагане на микро, малки и средни предприятия при намиране на финансови 

средства и ресурси за стартиране на собствен бизнес, вкл. социални, в това число 

и провеждане на информационни кампании по текущите възможности за 

насърчаване на предприемачеството. 
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7. Предоставяне на широка подкрепа на местно ниво за потенциални и действащи 

предприемачи от микро, малкия и средния бизнес. 

8. Въвеждане на нови технологии и методи на управление. 

9. Предоставяне на широка гама информационни услуги. 

10. Активизиране на диалога на местно и национално ниво между държавния и 

частния сектор с цел насърчаване на частната инициатива и укрепване на 

доверието между държавните институции и частния сектор. 

11. Организиране на обучения, срещи, семинари, конференции, дискусии и други 

обучителни и информационни прояви в областта на предприемачеството, 

стартиране на собствен бизнес, бизнес планирането, изграждането на менджмънт 

капацитет, формирането на бизнес идеи и др. 

12. Провеждане на изследвания, проучвания, анализи, оценки на предприемачеството 

и дребния бизнес в общински, регионални, национални и международни контексти 

(най-вече в ЕС). 

13. Изпълнение на проекти, важни за дейността на МССП. 

14. Предоставяне на комплексни услуги и опростяване на регулаторната и 

административна тежест. 

Структура и ръководство 

Дейността на МССП се осъществява от двама експерта, назначени на трудов договора, 

а прякото му ръководство от Кмета на община Рудозем.  
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Правила за дейността на МССП 

В рамките на община Рудозем МССП извършва своята дейност в съответствие с 

настоящия документ и Правилника за устройството и дейността на общинската 

администрация. 

За успешното функциониране на МССП, община Рудозем целево предоставя за 

ползване следните активи: 

1. Офис пространство. 

2. Достъп до конферентна зала за организиране на семинари, 

конференции, презентации, работни срещи и други дейности. 

3. Интернет пространство към официалния интернет адрес на община 

Рудозем. 

Всички активи, предоставени за ползване на МССП са и остават собственост на 

община Рудозем. 

Финансиране / Издръжка 

Дейността на МССП се финансира (издържа) от: 

 Проектна дейност. 

 Целеви средства от спонсори и дарители. 

 Договори с юридически или физически лица за предоставени услуги във връзка с 

дейността на МССП. 

 Бюджет на община Рудозем. 
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Политика по качеството 

Политиката по качеството е насочена към високо качество при извършване на 

услугите, предмет на дейност на МССП.  

За осъществяването на тази политика ръководството на МССП насочва усилията си в 

следните направления: 

1. Утвърждаване на МССП като значим за обществото изпълнител на новаторски 

продукти в областта на предприемачеството и бизнес развитието; 

2. Създаване на трайни контакти със заинтересованите страни, включително реалния 

бизнес, с цел постоянно актуализиране на изискванията към предоставяните от 

МССП услуги; 

3. Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните 

изисквания, приложими към предоставянети услуги; 

4. Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с 

цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни; 

5. Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите и 

нещатните сътрудници; 

6. Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на системата за управление 

на качеството. 

3. Правила за предоставяне на услуги от МССП 

Правилата за предоставяне на услуги от Местната служба за социално 

предприемачество включват:  
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Принципи на предоставяне на услуги от Местната служба за социално 

предприемачество 

При предоставянето на услуги от МССП се спазват следните принципи:  

 Осигуряване на равен достъп до услугите на МССП; 

 Предоставяне на качествени услуги; 

 Предоставяне на пълна, ясна и точна информация за оказваните услуги; 

 Предоставяне на информация за различните форми на достъп до услугите; 

 Отзивчиво отношение към потребителите на услуги;  

 Осигуряване на надеждна обратна връзка с потребителите; 

 Прилагане на добри практики, ползвани в други структури за насърчаване на 

предприемачеството. 

Общи правила за предоставяне на услуги от МССП  

Служителите от МССП приемат документи във връзка с изпълнение на съответните 

услуги и решения и предават готови документи на физически и юридически лица, 

организации и други институции. 

Служителите на МССП, определени за изпълнение на съответната услуга са длъжни: 

1. Да обработват материалите веднага след получаването им и да предадат резултата 

в срок; 

2. След приключване на задачата да съхраняват преписките до предаването им за 

архивиране, съгласно ЗНАФ;  

3. Да връщат незабавно погрешно адресирани или изпратени до тях преписки;  
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4. Да предоставят незабавно за регистрация преписките при предаването им от едно 

структурно звено в друго;  

5. Да предоставят незабавно за регистрация незаведени преписки/ кореспонденция 

от физически и юридически лица, независимо от това по какъв път са попаднали 

при тях; 

6. Да не обработват документи, които не са: регистрирани, резолирани, или пък са 

насочени до друг служител от същото звено, без изрично да са упълномощени от 

ресорния или прекия ръководител;  

7. Да информират заявителя на услугата писмено, за причините, налагащи 

удължаване на срока. 

След като се регистрират чрез електронната система за регистрация и контрол на 

документооборота, документите се предават по предназначение в деня на тяхното 

получаване. 

Служителите на МССП са длъжни точно и в срок да изпълнят възложената задача.  

Когато за предоставяне на услугата е необходима компетентността на други 

служители на общинската администрация, отговорността за изпълнението на задачата е на 

всички лица.  

Всички изпълнители на задачи са длъжни да изпратят становището или отговора си 

на служител на МССП в срок, който е не по-кратък от един работен ден преди крайния срок.  

Документите, с които е изразено волеизявлението да се извърши или да се откаже 

извършването на съответната услуга, се издават и подписват от Кмета на общината, при 

негово отсъствие от упълномощен зам.- кмет, при наличие на делегиране на права по смисъла 
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на ЗМСМА от определеното със Заповедта на Кмета лице или от посочените с нормативен 

акт лица.  

При представяне на документ за подпис, същият предварително се съгласува с прекия 

ръководител на съответния служител на МССП, като към него се прилага и заявлението или 

преписката, по повод на които е съставен.  

Изходящите документи се извеждат с изходящ номер и полагане на печата на 

общината подписани, правилно оформени и адресирани, окомплектовани с описаните като 

приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са получателите, и един екземпляр за 

архивиране, който остава заедно с преписката, при отговарящия за изпълнението. 

Механизми за обратна връзка и изследване на удоволетвореността 

За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между МССП и потребителите 

се осъществява измерване на удовлетвореността на потребителите чрез попълване на анкетна 

карта за обратна връзка чрез интернет страницата на общината или на място. 

Удовлетвореността на гражданите се измерва и чрез информацията, получена от 

писмата на потребителите. Данните се използват при изготвянето на периодични анализи за 

съществуващото положение и за наличието на проблеми, като се предлагат решения за 

тяхното отстраняване. Анализите се изготвят от служителите на МССП и периодично се 

огласяват на официалнта интернет страница на община Рудозем, на информационните табла 

или по друг подходящ начин.  
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II. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

 

Местната служба за социално предприемачество (МССП) има за цел да предоставя 

информация, насоки и подкрепа на потенциални и нови социални предприемачи. Службата в 

Рудозем работи и за изграждане на мрежи и популяризиране на идеи за реализация на 

социален бизнес в съществуващи предприятия и организации с нестопанска цел. Тя ще 

спомогне и за изграждане на мрежи между съществуващи социални предприятия, които 

търсят да наемат персонал и безработни и/или непривилегировани лица, търсещи работа. 

В рамките на проекта е създаден и инкубатор за социални предприятия, който чрез 

осигуряване на достъп до инструменти и ресурси, изграждане на мрежи, наставничество и 

обучения насърчава и подпомага социални предприятия в началните етапи на тяхната 

дейност. 

Разпространението на добри практики е постигнато чрез разработването на 

ръководства за добри практики, наръчници за нови социални предприемачи и успешен 

разговор с оратори от страната и чужбина, които споделят своите разкази, дискутират и 

общуват с участниците. Освен това проектът насърчава трансфера на знания и изграждането 

на капацитет както на бенефициентите по проекта, така и на заинтересованите страни и 

новите социални предприемачи чрез семинари, работни срещи и учебни посещения. 

 МССП е конструирана като структура в обхвата на община Рудозем, която осигурява 

безплатно поверителни, независими и безпристрастни съвети, информация, техническа 

помощ и представителство на членовете на обществото по редица въпроси като разкриване 



  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

12 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures 

in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви 

обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

на фирма, организиране на бизнес, проучвания на средата, най-новите иновативни тенденции 

в бизнеса, дава новаторски решения на потребителите на услугите, изследва различни казуси, 

изготвя доклади за тенденциите, организира уъркшопи, предоставя комплексни услуги. 

Местната служба за социално предприемачество се стреми към един свят, в който 

предприемачите разполагат с инструментите и подкрепата, които са им необходими, за да 

развият бизнеса си и по този начин да стимулират иновациите, да създадават нови работни 

места, и да изграждат процъфтяваща местна  икономика. 

Мисията на МССП е да предостави на предприемачите и техните ръководни екипи 

знанието и контактите, от които те се нуждаят за да ускорят своя бизнес и да подкрепи 

създаването и укрепването на една по-добра предприемаческа култура в община Рудозем 

като цяло. Изграждането на общност на предприемачите е от първостепенно значение в този 

иновативен подход. 

МССП не само предоставя на предприемачите бизнес ноу-хау чрез своите услуги, но 

и свързва потребителите с една общност на предприемачи, която може да им помогне да 

развият бизнеса си. Дейността на структурата е цялостно съчетание на пазарни връзки, 

обществена ангажираност, увеличаване на капацитета и достъп до капитал:  

 Създаване на екосистеми от подкрепа: МССП дава на предприемачите възможност 

да се свържат с други предприемачи, които имат подобен опит. Давайки на 

предприемачите възможността да се свързват един с друг и да споделят своя опит 

им позволява да разберат, че не са сами и че има и други, изправени пред много 

сходни проблеми. Заедно предприемачите и МССП са в състояние да преодолеят 

бариерите и да работят заедно, за да развиват своя бизнес и да създадат по-силна 

местна икономика. Събиране, обобщаване и представяне на информация за добри 
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практики в областта на социалното предприемачество и работата на МССП за 

подкрепа на социалното предприемачество. 

 Прдоставяне на информация за достъп до финансиране: МССП работи с 

финансови консултанти, банкови / финансови общности и донорски агенции за 

изграждане на осведоменост, за възможностите за финансиране и ускоряване на 

скоростта, с която растежа и оборотния капитал могат да бъдат увеличени. 

Предоставяне на информация, насоки и подкрепа на потенциални нови социални 

предприемачи, както и на други заинтересовани лица. 

 Развитие на взаимоотношения чрез наставничество: МССП вгражда менторство в 

своите програми, тъй като хората, които са минали през същите неща могат да 

осигурят безценна перспектива. Те са минали през възходите и паденията, 

наградите и разочарованията, успехите и неуспехите на започването и 

провеждането на бизнес, и те могат да кажат на един предприемач, че това, което 

изпитва не е нещо ново, а просто част от процеса. Съдействие при осъществяване 

на връзки между съществуващи социални предприятия, които търсят персонал и 

безработни или непривилегировани лица. 

 Изграждане на умения: МССП предоставя възможности за обмяна на опит, 

практическо, ориентиранo към растеж обучение и други инициативи в подкрепа на 

социалното предприемачество. 
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информация и 

консултации. 
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проведени обучения, 

семинари, 

конференции, 

дискусии, 

проучвания, анализи, 

изследвания и др. 

 Извършени услуги на 

потребителите на 

МССП. 

 Служителите в 

МССП. 

 Ще се 

използват 

наличните 

софтуерни 

приложения в 

МССП. 
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 Качествено 

обслужени 

потребители на 

услугите на МССП. 
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III. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

 

Местната служба за социално предприемачество е част от структурата на община 

Рудозем. Като такава организационна единица има възможност да въздейства политически 

на базата на проучванията и анализите, които ще прави, в посока местна данъчна политика, 

засилване на инвестициите в инфраструктура, въвеждане на ваучери за иновации, 

насърчаване на предприемачеството и др. 

В тази връзка основните цали на МССП са:  

1. Идентифициране на динамиката на добри бизнес практики на иновативни 

компании, вкл. в сферата на социалното предприемачество, със специален фокус 

върху малките и средни предприятия (МСП).  

2. Разбиране на бариерите пред бизнеса в региона и предлагане на инструменти за 

преодоляването им.  

3. Подхранване на "печеливши" отношения между предприемачи, иновационни 

посредници, университети и изследователи.  

4. Повишаване на осведомеността за най-новите тенденции в бизнеса, социалното 

предприемачество, иновациите, успешни истории, и свързаните с тях 

възможности за бизнес в община Рудозем, решаване на казуси, изготвяне на 

доклади за тенденциите и провеждане на семинари и конференции.  

5. Разпространение на резултатите.  
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На базата на набелязаните цели и задачи Местната служба за социално 

предприемачество предоставя нестопански услуги от общ интерес, т.е. услуги, които не се 

извършват срещу парично възнаграждение и съответно не представляват услуги по смисъла 

на чл. 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  

МССП има за цел да развие предприемаческия дух и предприемаческата култура на 

територията на община Рудозем, да даде знания, условия, контакти,  технологии, ресурси, 

активна мрежа за консултиране и възможност за развитие на предприемчивите да планират, 

стартират и развият успешни бизнес начинания, вкл. всферата на социалното 

предприемачество.  

За изпълнение на своите цели и задачи, МССП ще работи с местния бизнес, 

образователни институции, граждански организации, медии и др., насочени към: 

 Подкрепа на бизнеса, вкл. в социалната сфера; 

 Насърчаване на иновациите и предприемачеството; 

 Създаване на възможности за развитие на млади, висококвалифицирани 

специалисти; 

 Подобряване на достъпа до информационните и комуникационните технологии; 

 Създаване на условия за намаляване на безработицата и повишаване капацитета 

на човешките ресурси; 

 Принос за разрешаване проблемите на младежта; 

 Подпомагане социалната интеграция на малцинствата и уязвими групи в 

обществото; 
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 Укрепване на гражданското общество и подобряване на прозрачността в 

управлението. 

Члез дейността си МССП ще образова, вдъхнови и подкрепи ново поколение 

предприемачи, свързани с община Рудозем, което да подобри структурата на местната 

икономика и увеличи местния технологичен и икономически потенциал. 

Номенклатурата от услуги, които ще предоставя МССП включва:  

1. Изграждане на предприемаческа култура сред потенциалните бизнесмени, 

вкл. жени и младежи, относно отговорностите, рисковете и възможностите, 

свързани с управлението на собствен бизнес. 

2. Подкрепа за стартиращи предприемачи, вкл. социални предпиемачи, чрез 

предоставяне на информация, обучения, консултации, проучвания и др. 

3. Подпомагане на потенциални предприемачи и представители на местния 

бизнес при оценка на възможността за реализация на дадена идея и пазарното 

търсене на съответен продукт и/или услуга. 

4. Разработване на бизнес модели. 

5. Подпомагане при формирането на start-up компании, вкл. в социалната сфера, 

защитата на индустриалната собственост, отработването на бизнес план на 

бъдещата фирма, съдействие за намиране на подходящ партньор или 

финансиране. 

6. Подпомагане на микро, малки и средни предприятия при намиране на 

финансови средства и ресурси за стартиране на собствен бизнес, в това число 

и провеждане на информационни кампании по текущите възможности за 

насърчаване на предприемачеството. 
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7. Предоставяне на широка подкрепа на местно ниво за потенциални и 

действащи предприемачи от микро, малкия и средния бизнес. 

8. Въвеждане на нови технологии и методи на управление. 

9. Предоставяне на широка гама информационни услуги. 

10. Активизиране на диалога на местно и национално ниво между държавния и 

частния сектор с цел насърчаване на частната инициатива и укрепване на 

доверието между държавните институции и частния сектор. 

11. Организиране на обучения, срещи, семинари, конференции, дискусии и други 

обучителни и информационни прояви в областта на предприемачеството, 

стартиране на собствен бизнес, бизнес планирането, изграждането на 

менджмънт капацитет, формирането на бизнес идеи и др. 

12. Провеждане на изследвания, проучвания, анализи, оценки на 

предприемачеството и дребния бизнес в общински, регионални, национални 

и международни контексти (най-вече в ЕС). 

13. Изпълнение на проекти, важни за дейността на МССП. 

14. Предоставяне на комплексни услуги и опростяване на регулаторната и 

административна тежест. 

В бъдеще дейността на МССП може да се разнообрази със следните две дейности:  

 С подкрепа на местната власт и заинтересованите частни фирми да се развие 

партньорска мрежа. 
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 Със съдействието на местната власт, партньорската мрежа и представителите 

на реалния бизнес да се формира финансов фонд за подпомагане на дейността 

на стартиращите фирми. 

Алгоритмите за предоставяне на услугите на МССП са както следва:  

Услуга: 

Изграждане на предприемаческа култура сред потенциалните социални 

предприемачи, бизнесмени, вкл. жени и младежи, относно отговорностите, 

рисковете и възможностите, свързани с управлението на собствен бизнес. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 
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3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 
 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 
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 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост

 

 

Услуга: 

Подкрепа за стартиращи предприемачи, вкл. социални предприемачи, 

чрез предоставяне на информация, обучения, консултации, проучвания и 

др. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост

 

 

Услуга: 

Подпомагане на потенциални предприемачи, вкл. социални 

предприемачи, и представители на местния бизнес при оценка на 

възможността за реализация на дадена идея и пазарното търсене на 

съответен продукт и/или услуга. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Услуга: 
Разработване на бизнес модели, вкл. бизнес модели за социално 

предприемачество. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Услуга: 

Подпомагане при формирането на start-up компании, вкл. в социалната 

сфера,  защитата на индустриалната собственост, отработването на бизнес 

план на бъдещата фирма, съдействие за намиране на подходящ партньор 

или финансиране. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Услуга: 

Подпомагане на микро, малки и средни предприятия, вкл. в социалната 

сфера, при намиране на финансови средства и ресурси за стартиране на 

собствен бизнес, в това число и провеждане на информационни кампании 

по текущите възможности за насърчаване на предприемачеството. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост

 

 

Услуга: 

Предоставяне на широка подкрепа на местно ниво за потенциални и 

действащи предприемачи от микро, малкия и средния бизнес, вкл. В 

сферата на социалното предприемачество. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

o По електронен път чрез електронна поща.  

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Услуга: Въвеждане на нови технологии и методи на управление. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 



  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

47 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Услуга: Предоставяне на широка гама информационни услуги. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

o По електронен път чрез електронна поща.  

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
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Услуга: 

Активизиране на диалога на местно и национално ниво между държавния 

и частния сектор с цел насърчаване на частната инициатива и укрепване 

на доверието между държавните институции и частния сектор. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 



  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

52 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 

8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП.  
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 
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Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща.  

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост

 

 

Услуга: 

Организиране на обучения, срещи, семинари, конференции, дискусии и 

други обучителни и информационни прояви в областта на 

предприемачеството, стартиране на собствен бизнес, бизнес планирането, 

изграждането на менджмънт капацитет, формирането на бизнес идеи и др. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Обявяване на обучения, срещи, семинари, 

конференции, дискусии и др. и набиране на 

участници. 

2. Приемане на заявления за участие – на хартия или 

по електронен път. 

3. Сформиране на група/и за провеждане на 

обученията или съответните срещи, семинари, 

конференции, дискусии и др. събития от 

компетенциите на МССП. 

4. Логистична и техническа подготовка на обученията, 

срещите, семинарите, конференциите,  дискусиите и 

др.  
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
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5. Същинско провеждане на обученията, срещите, 

семинарите, конференциите, дискусиите и др. 

6. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

7. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 
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1. Обявяване на обучения, 
срещи, семинари, 

конференции, дискусии и 
др. и набиране на участници 

2. Приемане на заявления за 
участие 

3. Сформиране на 
група/и   

4. Логистична и техническа 
подготовка на обученията, 

срещите, семинарите, 
конференциите,  дискусиите и 

дР.

5. Същинско провеждане на 
обученията, срещите, семинарите, 
конференциите, дискусиите и др.

7. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

6. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на МССП

 

 

Услуга: 

Провеждане на изследвания, проучвания, анализи, оценки на 

предприемачеството и дребния бизнес в общински, регионални, 

национални и международни контексти (най-вече в ЕС). 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 

Правно основание 
Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Логистична и техническа подготовка за провеждане 

на съответните изследвания, проучвания, анализи, 

оценки на предприемачеството и дребния бизнес в 

общински, регионални, национални и 

международни контексти. 

5. Използване на външни експерти или провеждане на 

съгласувателни процедури с други общински и 

държавни административни структури – при 

необходимост.-вече в ЕС) 

6. Същинско провеждане на  съответните изследвания, 

проучвания, анализи, оценки на 

предприемачеството и дребния бизнес в общински, 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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регионални, национални и международни 

контексти. 

7. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

8. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път 

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му деловодната 

система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Логистична и техническа подготовка за 
провеждане на съответните изследвания, 

проучвания, анализи, оценки на 
предприемачеството и дребния бизнес в 

общински, регионални, национални и 
международни контексти (най-вече в ЕС)

6. Същинско провеждане на  
съответните изследвания, проучвания, 

анализи, оценки на 
предприемачеството и дребния 
бизнес в общински, регионални, 

национални и международни 
контексти (най-вече в ЕС)

8. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

7. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на МССП

5. Използване на външни експерти или 
провеждане на съгласувателни процедури с 

други общински и държавни административни 
структури

При необходимост

 

 

Услуга: Изпълнение на проекти, важни за дейността на МССП. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

Последователността от стъпки за тази услуга следва 

алгоритъма на проектния цикъл, както следва:  

1. Програмиране.  

2. Разработване на проектни предложения. 

3. Подбор на проекти от съответната финансираща 

програма. 

4. Сключване на договор. 

5. Изпълнение и мониторинг на проекта. 

6. Оценка на изпълнението на проекта.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 
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Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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Услуга: 
Предоставяне на комплексни услуги и опростяване на регулаторната и 

административна тежест. 

Характеристика на услугата Описание 

Собственик на процеса Услугата се управлява и осъществява от МССП. 
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Правно основание 

Услугата е регламентирана в следните нормативни 

документи:  

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване в община Рудозем.  

Условия за стартиране на процеса 
 Подадено заявление (писмено или по електронен 

път) за извършване на услугата.  

Последователност от стъпки за 

изпълнение на услугата 

1. Подаване на заявление за извършване на услугата 

писмено или по електронен път. 

2. Приемане на заявлението и завеждането му в 

деловодната система на МССП. 

3. Обработка на преписката от служител на МССП.  

4. Същинско осъществяване на услугата. 

5. Съгласуване на преписката с други звена на 

общинската и държавната администрация при 

необходимост. 

6. Съгласуване на резултатите от извършване на 

услугата с други звена на общинската и държавната 

администрация при необходимост. 

7. Техническа подготовка и оформление на 

резултатите от извършване на услугата. 
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8. Съхранение на резултатите от извършената услуга в 

базата данни на МССП. 

9. Предоставяне на резултатите от услугата на 

заявителя.  

Връзки с други услуги 
 С всички услуги, предоставяни и извършвани от 

МССП. 

Срок за изпълнение на услугата 

 Услугата се осъществява за срок до 30 календарни 

дни в зависимост от степентта на сложност на 

заявката. 

Канал за заявяване на услугата 

 Подаване на писмено заявление за предоставяне на 

услугата - На място, в МССП. 

 Подаване на искане за предоставяне на услугата по 

електронен път – Чрез електронната поща на МССП. 

Канал за предоставяне резултата от 

услугата 

 Резултатите от услугата се предоставят на заявителя:  

o На място в МССП; 

o По електронен път чрез електронна поща. 

Цени и такси  Не е приложимо. 

Алгоритъм на услугата 
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1. Заявителят подава 
заявление за извършване на 

услугата писмено или по 
електронен път

2. Приемане на заявлението и 
регистрирането му в 

деловодната система на МССП

3. Обработка на 
преписката от служител 

на МССП

4. Извършване на 
услугата

5. Съгласуване с други 
звена на общинската / 

държавната 
администрация при 

необходимост 

6. Съгласуване на 
резултатите от 

услугата

7. Техническа 
подготовка и 

оформление на 
резултатите от 

услугата

9. Предоставяне на 
резултатите от услугата 

на заявителя

8. Съхранение на 
резултатите от 

услугата в базата 
данни на мссп

При необходимост 

При необходимост
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IV. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГР. РУДОЗЕМ  

 

1. Социално-икономическа характеристика на територията в обхвата на МССП 

 

 1.1. Географско положение, граници, обща площ 

Географскотото положение и природните ресурси са едни от важните фактори, 

оказващи влияние върху развитието на общината. Положителна роля има благоприятното 

геостратегическо положение по отношение на основните потоци от стоки и пътници. 

Община Рудозем се намира в Южна България – Южен Централен район на 

планиране от ниво NUTS 2. Тя е една от съставните общини на Област Смолян. Област 

Смолян е една от 28-те области на България. Заема площ от 3 193 км2 и има население 121 

752 души (по експресни данни от преоброяване 2011. Община Рудозем има 23 населени 

места с общо население 10 069 жители (01.02.11 г.). Общината граничи с общините Смолян 

на северозапад, Мадан на североизток, Златоград на югоизток и с Гърция на юг.  

Административен център на общината е гр. Рудозем. Населените места в община 

Рудозем са както следва: Боево, Борие,Бреза, Бърчево, Бяла река, Витина, Войкова лъка, 

Грамаде, Добрева череша, Дъбова, Елховец, Иваново, Кокорци, Коритата, Мочуре, Оглед, 

Пловдивци, Поляна, Равнината, Рибница, Рудозем, Сопотот, Чепинци. 

Община Община Рудозем е разположена в Рило-Родопския масив и заема най-

югоизточните части на Западните Родопи по долината на река Арда, река Чепинска и река 

Елховска. Включва площ в размер на 191.3 кm2. Граничи с общините Смолян, Мадан, 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
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Златоград, а на юг - с Република Гърция. Селищната мрежа е с подчертано дисперсен 

характер и почти равномерно разположение на населените места върху общинската 

територия, доколкото това позволяват природо-географските условия, конфигурацията на 

терена и ландшафта. Връзката между населените места в Общината, както и на община 

Рудозем с други общини и вътрешността на страната се осъществява единствено чрез 

шосеен път. 

 1.2. Природни дадености 

Община Рудозем е разположена в Рило-Родопския масив и заема най-югоизточните 

части на Западните Родопи по долината на река Арда, река Чепинска и река Елховска. 

Включва площ в размер на 191.3 км2.  

Родопите се характеризират с блоково-разломна структура. Западните Родопи са 

изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Най-често срещани са 

гнайсите, слюдените шисти и мраморите.  

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от Източнородопската 

синклинала на север и Източнородопската антиклинала на юг. На север преобладават 

допалеозойските и палеозойските метаморфни скали. Тук се разкриват различни по възраст 

и устойчивост скали. Най-стари са метаморфните, а по-млади – седиментните. Има и 

вулкански скали – риолити, трахити и андезити. 

Родопите са богати на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Най-голямо стопанско 

значение имат оловно-цинковите и полиметалните руди (Мадан, Рудозем, Лъки, 

Маджарово и Златоград). Оловно-цинковите находища имат жилен произход, като някои 

рудоносни жили имат дължина до няколко километра. Освен олово и цинк рудите съдържат 

мед, пирит, злато, сребро и други ценни съставки. Полиметалните руди са образувани от 
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горещи минерализирани разтвори, които преди 20-30 милиона години се издигат по 

пукнатините на скалите.  

Климатът в община Рудозем е умереноконтинентален. Средната годишна 

температура е 9.4 С°, средната лятна (през месец юли) температура е 19.4 С°, а средната 

зимна температура (през месец януари) е 1.6 С°. Преобладават северни и северозападни 

ветрове. Средната надморска височина е 765 м. Преобладават нископланински и хълмисти 

терени, а долинните склонове са със значителни наклони. Средната годишна температура е 

9,4°С, средната лятна температура (през месец юли) е 19,4°С, а средната зимна температура 

(през месец януари) е 1,6°С. 

Преобладаващият среднопланински и високопланински релеф, заедно с обилните 

валежи и голямата залесеност, определят значителната водоносност и режима на водите. 

Средногодишната водоносност в Западните Родопи е от 4 л/сек/км2 в подножието и 

котловинните полета до 28 л/сек/км2 в най-високите билни части. Най-големи водни 

количества в Западните Родопи протичат през пролетния сезон. С най малки величини в 

сезонното разпределение на оттока е лятно-есенният период (от 8 до 25% от годишния 

отток). Подхранването на реките по време на маловодието става главно с подземни води, а 

валежите имат малък хидроложки ефект.  

Рудозем и съседните му села използват подземни и повърхностни води за питейно 

водоснабдяване като добитите водни количества са средно на година 375 м3, а доставяните 

водни количества са средно 175 м3. Не съществува сериозен проблем с качеството на водата. 

Съществува притеснение от факта, че не всички населени места извършват мониторинг на 

качеството на водата в разпределителните мрежи. Основните източници на замърсяване са 

населените места, които нямат канализационна мрежа и причиствателни съоръжения и 

точкови източници на замърсяване от индустрии, заустващи непричистени отпадъчни води.  
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Почвите в община Рудозем са се образували изцяло под влияние на дървесна 

растителност. В почвообразувателния процес са взели участие различни типове горски 

насаждения. Преобразуващите скали са с различен химичен състав, което определя и 

почвеното разнообразие. Релефът е стръмен, планински, което е съчетание с 

антропогенната дейност е довело до развитие на ерозонни процеси. Почвите са предимно 

кафяви горски и алувиално-ливадни, като често срещани проблеми при тях са наситеността 

им с тежки метали, повишената им киселинност и нарушените плодородни качества. 

Кафяви горските почви в района са със скъсени А и Б хоризонти и сравнително мощен С 

хоризонт, състоящ се предимно от скален рохляк.  

Нарушенията в почвата са предимно от технологенен характер с пряко и косвено 

въздействие. Прякото въздействие се изразява в нарушаване на нормалния строеж на 

почвения профил, в резултат на строителни работи. Косвеното въздействие води до промяна 

на химичните им свойства. Те са наситени с тежки метали, вкислени и с нарушени 

плодородни качества.  

Основният източник на замърсяване на земите и почвите през последните години са 

нерегламентираните сметища за битови и производствени отпадъци. Има известно 

замърсяване на земите и почвите с тежки метали в резултат на дейността на флотационната 

фабрика, като то е значително намалено след изграждането на хвостохранилището.  

Прекрасната природа на община Рудозем е съчетание от преливащи тъмно зелени 

хълмове, диви и недокоснати кътчета, красиви панорамни гледки, кристално чист въздух и 

невероятно разнообразие от растения и животни. В доскоро недостъпните гори зад 

граничния кльон и бившите минни полета са се запазили редица защитени растителни и 

животински видове. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
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Два растителни вида - родопски силивряк и родопски скален копър, които са в 

списъка на защитените растителни видове от „Червената книга“ се срещат на територията 

на община Рудозем. На територията на общината със специален статут на защитена 

територия е историческото място „Трите гроба” с площ от 1 дка и природна 

забележителност скалното образование „Кечика". В „Циганско градище“ е установено 

разнообразие от 11 ценни природни местообитания, сред които много добре запазени 

букови, дъбови-габарови гори, гори бял бор, както и богати на биоразнообразие тревни 

съобщества, планински сенокосни ливади. От голямо значение е опазването на някои 

ендемични видове като родопски крем.  

Община Рудозем е една от общините в България със силно застъпен горски фонд. 

Обработваемата земя е малко и с малки изключения отговаря на изискванията за развитие 

на екологично земеделие. 

На територията на община Рудозем попада защитена Зона „Циганско градище“, 

която е част от Натура 2000. Предмет на опазване в зоната са значими за общността 

животински видове като: глухар, вълк, мечка, дива коза и пъстър пор. Защитени са също 

осемте вида прилепи: широкоух прилеп, малък подковонос, голям подковонос, 

средиземноморски подковонос, а също и видавете: дългоух, остроух, голям и трицветен 

нощник.  

Горите заемат 80% от територията на община Рудозем. Наличието на такъв голям 

процент гори е приоритет за развитието на общината и формиране на самостоятелно горско 

стопанство.  

В горските територии влизат: иглолистни (39.21%); широколистни (24.81%); 

издънкови гори (8.05%); гори за реконструкция (4.80%) и други. Собствеността на горския 

фонд е държавна (95%) и частна (5%).  
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Горският фонд има значение за икономическата база на общината главно като 

суровинен източник на дървесен материал, за развитие на дивечовото стопанство, за 

отглеждане на диворастящи плодове, билки и др. Тази особеност е един от сериозните 

аргументи за прилагане на специфични действия и мерки за развитието, устройството и 

защитата на планинските територии.  

Съществува потенциал за развитие на планински, селски, етно, конен, риболовен, 

еко, културен и други видове туризъм. На места в района е запазено изключително 

разнообразие от животински видове: в местността Мочура и край село Пловдивци. 

В Родопите са регистрирани общо 291 вида птици. 115 от регистрираните в Родопите 

птици са включени в Анекс II на Бернската конвенция, 90 са признати за важни за опазване 

в Европа, а 4 са застрашени в глобален мащаб: царски орел, белошипа ветрушка, ливаден 

дърдавец, малък корморан/малка дяволица. Фауната на Родопите поразява с високата 

концентрация на грабливи птици. 36 от 38-те вида, срещащи се в Европа, могат да бъдат 

открити в източната част на планината. Източните Родопи са едно от двете естествени 

убежища на грабливи птици в Европа. Срещат се египетски лешояд, белоглав лешояд и 

сокол скитник, които имат статут на "застрашени" или "редки" и са включени в Приложение 

I на Директивата за птиците на Европейската общност и Приложение II на Бонската 

конвенция. 

Родопите са дом на уникални породи домашни животни като ендемичните родопско 

късорого говедо, среднородопска овца и каракачанска овчарка, които са адаптирани към 

условията в региона, но са застрашени от изчезване.  

В Родопите живеят видовете жаба дървесница и големият гребенест тритон, които 

са световно защитени видове. В Родопите 8 от 40-те вида дребни и едри бозайници са 

включени в Червената книга на IUCN. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B8
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От земноводните и влечугите се опазват двата вида сухоземни костенурки – 

шипобедрена и шипоопашата, както и дребната жаба, жълтокоремната бумка, която се 

среща в чисти реки, ручеи и дори в коритата на някои планински чешми.  

Установените безгръбначни, предмет на опазване в зоната са: ручейния рак, 

алпийската розалия, буковия сечко, обикновения сечко и бръмбара – рогач.  

В „Циганско градище“ е установено разнообразие от 11 ценни природни 

местообитания, сред които много добре запазени букови, дъбови-габарови гори, гори бял 

бор, както и богати на биоразнообразие тревни съобщества, планински сенокосни ливади. 

От голямо значение е опазването на някои ендемични видове като родопски крем. 

 1.3. Състояние на местната икономика 

 Приоритетно място в социално-икономическото развитие на община Рудозем заема 

минно-добивната и преработваща промишленост, с основно структурно-определящо 

предприятие "Рудметал" АД – гр. Рудозем. Акционери на дружеството са бивши работници 

и служители на обявените в ликвидация дружества "Горубсо – Рудозем" ЕАД и "Горубсо – 

РОФ" ЕАД.  

 Дружеството е специализирано в подземен рудодобив и минно строителство, като 

притежава две концесии за добив на подземни богатства. От 2001 г. "Рудметал" АД е 

собственик на рудник "Димов дол", а на 05.02.2002 г. сключва концесионния договор за 

добив на оловно-цинкови руди от находище "Димов дол". До 31.12.2012 г. добива 777 650 

тона руда, като забойната линия достига на дълбочина до 400 м под земята.  

Втората концесия "Рудметал" АД получава на 28.09.2007 г. за добив на скално-

облицовъчни материали, мраморен брекчоконгломерат от находище "Дълга усойка" – 

община Рудозем. Суровината по своя вид и структура е уникална за страната и света. 
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Срещат се два основни декоративни типа: светлосив и розов. Във връзка с нея дружеството 

има намерение да построи най-модерното предприятие за обработка на скално-

облицовъчни материали. За целта са закупени две автоматизирани поточни линии на 

италианската фирма "BRETON" и 60-ножов гатер на италианската фирма "BM". За 

съжаление повече от 5 години бюрократични пречки спъват уреждането на земята и 

стартиране на добивните работи на кариерата и строителството на сградата на предприя 

"Рудметал" АД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на: 

конзолни кранове; мостови и конзолни кранове и релсовите пътища към тях; подвижни 

работни площадки; кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или 

несамоходни шасита.  

През последните години до̀бива и преработката на полиметалните находища 

отстъпва водещата си роля. Химическата промишленост (в частност козметичната), 

шивашката, строителната, дърводобивната и дървопреработваща промишленост се явяват 

като стратегически отрасли. Интерес представляват и огромните запаси от риолитови 

плочи, мрамор и хвостов пясък, а откритата кариера край Витина за риолитови плочи е с 

изготвен геологопроучвателен доклад и утвърдени запаси. 

Основни предпирятия: "Рудметал" АД - добив на оловно-цинкова руда, геоложки 

проучвания;  

 Други предприятия: 

 ЕТ "Сепал" - строителство и проектиране; 

 ЕТ "Викторио - Зарко Дурев" - строителни и строително-ремонтни работи; 

 Фирма „Вехрус” ЕООД- строителни и строително-ремонтни работи; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

75 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

 "Горубсо - РОФ" АД - фабрика за преработка и обогатяване на оловно-цинкова 

руда; 

 ЕТ „БАХЧЕР – Бисер Чернарев” -международен транспорт и спедиция, 

строителство и строителна механизация, производство на инертни материали.  

 Козметиката като проспериращ отрасъл е представена от: 

 "Рубелла Бюти" АД - производител на серии козметични продукти за над 48 

държави; 

 "Вентони козметикс" ЕООД - производител на оцветяваща къна, паста за зъби, 

бяла козметика, с изградена дистрибуторска мрежа в страната, и износ за Грузия, 

Иран и Ирак; 

 "Дестини" ООД - производител на оцветители за коса и бяла козметика.  

 В областта на шивашката промишленост работят няколко фирми, които реализират 

продукцията си не само на вътрешния, но и на външния пазар със страните от Европа: "Бапа 

спорт" ООД; "D &L sport" OOD; „Омелия” ЕООД; ”Финта” АД - обувната промишленост, 

цех за производство на саи.  

В областта на хранително-вкусовата промишленост работят: ЕТ „Рос-си“, ЕТ 

„Интерменю 65“. В 1997 година е изградена мандра за изключително ефективна обработка 

на суровини с подкрепата на „Национален Еко фонд“, но спира да функционира поради 

прекратени взаимоотношения с банката-посредник.  

Билкопреработката макар и нетрадиционен е перспективен отрасъл за района. От 

етерично-маслените билки виреят почти всички видове - мащерка, риган, бял равнец, жълт 

кантарион, лавандула, невен, салвия и др. Диворастящи плодове - малина, ягода, къпина, 
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арония боровинка и др. В тази област работи фирма за екологични сладка и конфитюри-

„СЕВА” ООД. 

Предстоящото изграждане на ГКПП Смолян - Рудозем - Ксанти, ще даде тласък на 

трансграничните контакти. Отварянето на пътя ще създаде условия за организиране на 

свободна икономическа зона, нови форми на икономическо сътрудничество и изграждане 

на смесени фирми. 

Инвестиции 

Важен момент за икономическото развитие на страната като цяло са Преките 

чуждестранни инвестиции (ПЧИ). ПЧИ са основен източник на икономически растеж чрез 

прякото им въздействие върху брутния вътрешен продукт, разкриване на нови работни 

места и стимулирането на трансфера на технологии, управленски и организационни знания. 

През периода 2007-2010 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват както в 

абсолютен размер, така и отнесени към населението.  

Планът за развитие на общината предвижда осъществяването на проекти и програми 

на обща стойност от 90.9 млн.лв. През първата година е заложена сравнително по-малка 

сума – 9.3 млн.лв. Размерът на усвояваните средства през годините постепенно се увеличава 

за да достигне 15.8 млн.лв през 2013 г. Предвидените средства за реализация на общинския 

план се насочват основно за реализация на първия приоритет – развитие и ефективно 

използване на инфраструктурата – 83.8 млн.лв. Следват вложенията: в трети приоритет – 

развитие на общинската икономика и повишаване на нейната конкурентноспособност 5.9 

млн.лв.; в приоритет 4: подобряване на непосредствената жизнена среда и на условията за 

живот на населението в общината – 0.7 млн.лв. и в приоритет 2 - Укрепване на общинския 

капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на местните партньорства – 0.4 млн.лв. 

Данните показват, че средствата се насочват основно към инфраструктурни проекти в 
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пътното строителство, водоснабдяването и канализацията. През разглеждания период са 

отделени значителни средства за реализацията на програма за саниране на публични и 

частни сгради, с цел повишаване на енергийната ефективност. Предвижда се да бъдат 

финансирани и да стартират редица разработени преди 2007 г. програми, като обществени 

съвети, местни програми за заетост, общинския гаранционен фонд и други. Източниците на 

финансиране за седемгодишния планов период са предимно външни: от структурните и 

кохезионния фондове на ЕС (72.0 млн.лв.), други донори от страната и чужбина – 6.6 

млн.лв., инвестиционната програма, която ще финансира общини, попадащи в райони за 

целенасочено въздействие – 1.2 млн.лв. Вътрешните за общината източници включват 

общинския бюджет – 5.4 млн.лева, от заеми 2.6 млн.лв., от проекти на НПО – 0.4 млн.лв. 

Очаква се частния сектор да инвестира 2.7 млн.лв. в проекти, включени в общинския план 

за развитие.  

 Основен източник за финансиране на плана са фондовете на ЕС. Техният дял 

възлиза на 79.2% от всички средства. Това обстоятелство прави общинския капацитет за 

управление ключов фактор за изпълнението на плана.  

Селско стопанство 

 Община Рудозем е разположена на 186 176 дка площ, от който: селскостопански 

фонд - ниви, ливади, пасища - 14,30% или 26 576 дка; горски фонд -. 90,5% или 149 846 дка 

/предимно държавен горски фонд/; жилищна територия - 4,1% или 7 467 дка жилищна 

територия на гр. Рудозем и 22 населени места. 

 Структура на селскостопанската територия е следната: ниви - 2 763 дка, ливади - 9 

012 дка и пасища - 12 317 дка. 
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Над 1000 дка или 12% от общата площ на пасищата вече са се само залесили и над 

20% от земеделските площи не се обработват от години и пустеещите земи се 

увеличават. Подобна тенденция за редуциране се наблюдава и в животновъдството: 

Статистика на отглежданите животни в общината 

Година 
Говеда,  

бр. 

Крави 

бр. 

Овце 

бр. 

Майки 

бр. 

Кози 

бр. 

1998 2035 1394 1631 980 200 

2006 1620 1236 450 250 180 

2010 756 625 441 315 123 

2011 915 697 497 297 245 

Източник: Община Рудозем 

 Регистрираните земеделски производители в общината също намаляват и към 

25.03.2011 г, вече са 175 броя (за сравнение към към 25.03.2010 г. са били 268 броя). 

Традиционно селското стопанство в община Рудозем е свързано с 

картофопроизводството. В резултат от монокултурното отглеждане на картофи върху едни 

и същи площи, без спазването на съвременните агрономически изисквания за сеитбооборот 

обработваемите земеделските земи са силно изтощени. Ползването на семена без установен 

произход и предварително третиране също е нанесло сериозни щети свързани със 

значително увеличаване дела на заразените площи с нематода. Всичко това води до 

значително нарастване на разходите на картофопроизводителите или което е по-често 

срещаната практика до ниски добиви. Въпреки че картофопроизводството не е определящо 

за отрасловата характеристика на икономиката на общината, неговото значение е от 

изключителна важност за отделни домакинства, които разчитат на него за своето 

изхранване.  
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С по-добри възможности от гледна точка на природните дадености разполага 

животновъдството. За съжаление обаче значителна част от земеделските земи 

представляват мерите и пасищата (15 920 дка), които поради отдалеченост от населените 

места, липса на пътища и неразвитост на пазара за продукция от животновъдството не се 

използват ефективно. 

Анализът на себестойността на животинската продукция показва, че не могат да се 

достигнат конкурентни цени спрямо същата продукция, произведена в равнинните части на 

страната. Необходимо е да се намери пазарна ниша за такъв вид продукция, която да 

оправдава по-висока себестойност. Възможните решения могат да се търсят в посока 

произвеждане на екологично чиста продукция. Животновъдството е представено основно 

от овцевъдство и говедовъдство.  

Животните се отглеждат главно по единични бройки в домакинствата като целта е 

по-скоро изхранване на населението отколкото развитие на производство за пазара. 

Предстоящото влизане в ЕС и хармонизираната с това национална политика изисква 

развитие на отрасъла и най-вече на млечното говедовъдство в „пазарни” размери – 

например отглеждането на минимум 5 крави в едно стопанство и свързаното с това 

субсидиране. Горско стопанство Горските територии представляват на 80% от територията 

на община Рудозем, а собствеността им е 95% държавна и 5% частна. Наличието на такъв 

голям процент гори е приоритет на развитието на общината и формиране на самостоятелно 

горско стопанство. 

Горският фонд има значение за икономическата база на общината главно като 

суровинен източник за дървен материал, за развитие на дивечовото стопанство, за 

отглеждане на диворастящи плодове, билки и др. Тази особеност изисква целенасочени 

действия за развитието и защитата на горските територии. От изключителна важност за 



  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

80 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

оползотворяване на наличния потенциал е развитието на специфични производства 

използващи дървесината като суровина, по този начин общината ще се възползва и от 

принадената стойност на продуктите произведени от нея. 

 1.4 Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 Демографското развитие на общината през последните десет години се обуславя от 

множество фактори, един от които е финансова и икономическа криза. Демографските 

проблеми, валидни в национален мащаб, важат и за общината - отрицателен естествен 

прираст, емиграция, обезлюдяващи се периферни територии. 

През 2011 г., гъстота на населението в България е 66,4 души на км2. Гъстотата на 

населението на област Смолян е 38,1, което е значително под средната за страната. 

Основната причина е дисперсното разпределение на селища обусловено от особеностите на 

релефа. В община Рудозем, гъстотата на населението е до 55,1 души / км2, което е малко 

под средното за страната и над това на област Смолян.  

Население, площ и гъстота на населението (2011 г.) 

Община 
Брой на 

населението 
Площ в км2 

Гъстота на 

населението (души/ 

км2) 

Баните 4 923 301,17 16,4 

Борино 3 641 173,20 21,0 

Девин 13 013 573,68 22,7 

Доспат 9 116 282,70 32,3 

Златоград 12 321 171,95 71,8 

Мадан 12 276 174,95 70,2 

Неделино 7 221 102,25 70,6 

Рудозем 10 069 182,92 55,1 
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Смолян 41 452 854,00 48,5 

Чепеларе 7 720 376,44 20,5 

Област Смолян 121 752 3 192,84 38,1 

Източник: НСИ 

 Преобладаващия вид на жилищата в административния център и селата в община 

Рудозум са от двустаен и тристаен тип. В административния център са разположени 

повечето от едностайните и двустайни жилища, докато в селата се наблюдава превес на 

жилищата с повече стаи. Това се определя от факта, че в повечето случаи в жилищата 

живеят повече от едно поколение. 

 Съществен проблем по отношение устойчивото развитие на общината е 

струпването на населението в по-привлекателните райони и обезлюдяването на по-слабо 

развитите, особено в условията на икономическа криза. В този контекст, регионалната 

политика трябва да се насочи към подобряването на условията за живеене и бизнес в 

общината, където сега се наблюдава отлив на население, с оглед задържането на 

населението и по-добро използване на вътрешен потенциал за развитие.  

Община Рудозем има 23 населени места с общо население 10 069 жители (01.02.11г.) 

от които единствения град е Рудозем. Общината граничи с общините Смолян на 

северозапад, Мадан на североизток, Златоград на югоизток и с Гърция на юг.  

Намаляването на населението на общината се дължи на отрицателния естествен 

прираст и външна миграцията. Тази ситуация може да се обясни с националните тенденции 

и местните характеристики на икономиката. Населението на град Рудозем е 3 763 души, 

което представлява 37,4 % от населението на общината, а останалите 62,6% от жителите 

живеят в селата. През този период градското население намалява с изпреварващи темпове 

в сравнение със селското население и в резултат на това към края на 2011 г. градското 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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население е спаднало с 14,3% , а селското – 5,46%. С население над 2000 души към 2011 г. 

в общината е само едно селище – с.Чепинци с население от 2099 души. За последните 10 

години с.Кокорци се е обезлюдило напълно. 

Разликата между отделните населени места, очертава негативна тенденция на 

депопулация в малките населени места, като някои от тях са загубили над 50% от 

постоянното население. Общата тенденция, която се наблюдава, е че за по-малките 

населени места населението намалява с по-бързи темпове в сравние с градските центрове в 

обособената територия. Това се дължи както на миграционните процеси, така и на по-

ниската раждаемост и по-високите нива на смъртност в селата. 

Основните причини са отрицателния механичен прираст (по-голям брой изселено от 

заселено население) и отрицателният естествен прираст (по-голям брой умрели от 

живородени). Естественият прираст през периода 2012 е със стойност (- 60 души), а 

механичния – (- 68 души). Това означава, че общината привлича по-малко нови жители в 

сравнение с тези, които я напускат. Наблюдава значителен превес на жените спрямо 

мъжете. 

Процесите на стареене, в община Рудозем са сходни с тенденциите наблюдавани в 

ЕС и България. Едва 13,64% от населението в общината е на възраст между 0-14 г., което 

показва, че процесите на застаряване на населението са силно изразени. 

В същото време населението извън трудоспособна възраст (65+) през 2011 г. е 

15,08%. Установената трайна тенденция на застаряване подсказва, че процеса на 

застаряване ще се задълбочават.  

Коефициент на възрастова зависимост е 40,28%, което е под средното за страната – 

47,5%. Коефициентът на демографско заместване е 0,86, т.е. на всеки 100 лица, излизащи 
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от трудоспособна възраст през 2011 г., влизат едва 86 лица. Това показва стагнация по 

отношение на подмладяването и развитието на трудоспособното население.  

Основните тенденции в демографските процеси в общината са сходни с 

националните, като разликата е в силата на тяхното проявление. Това определя и приликата 

в бъдещото развитие на населението, детерминирано от инерционността на демографските 

процеси – населението на обособената територия на община Рудозем ще продължи да 

намалява в краткосрочен и средносрочен план. Намалението на повъзрастовата смъртност 

няма да компенсира влиянието от преминаването на поколенията от една възрастова група 

в друга, което ще се отрази в намаляване и застаряване на трудоспособния контингент. 

Емиграционните процеси ще се влияят най- вероятно от икономическото развитие на 

региона. 

Възрастовата структура на населението в общината е неблагоприятна. Нараства 

броят и делът на възрастното население за сметка на това от младите генерации. 

Възрастовата структура на населението в община Рудозем е напълно идентична с тази за 

страната. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60–64 г.). Общо за страната това съотношение е 70. (За сравнение през 2001 г. всеки 

100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора). В 

община Родузем нивото на коефициента на демографско заместване е 86, което е по-високо 

от това за страната. 

Демографските промени (промени във възрастта и структурата на работната ръка, 

засягащи икономическата ефективност и миграционните процеси) са сред четирите 
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ключови предизвикателства за районите в Европа. Индексът на уязвимост от демографски 

промени е показател, с който се отчита делът на възрастното население над 65 години, дела 

на работоспособното население, възрастовата структура на населението и намаляването на 

населението.  

Етническата структура на населението според резултатите от преброяването на 

населението от 2011 г. е следната: българската етническа група обхваща 79.81 % от общото 

население на Южният централен район, турската етническа група – 13.18%, ромската – 

5.17%, като “други” се самоопределят 0.65 % от живеещите в областите в обхвата на района.  

В периода между двете преброявания от 2001-2011 българската етническата група 

бележи спад, докато турската и ромската етнически групи бележат нарастване.  

Според преброяването, проведено в България през 2011 година, в Рудозем от 3763 

жители на въпроса за етническата си принадлежност отговарят само 2672 души, 2504 от тях 

се определят като българи, 22 като турци и 133 посочват, че имат друга етническа 

принадлежност. 

Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е 

коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на 

икономически активните лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени 

години. В периода 2007-2011 г. за страната коефициентът се е увеличил от 52.6% до 66%.  

През последните години равнището на безработица в община Рудозем постепенно 

нараства. Променена е и структурата на безработицата тъй като на пазара на труда излизат 

все повече високо квалифицирани специалисти със специфични умения, които са изправени 

пред проблема с преквалификация и ориентиране към променящите се изисквания към 

пазара на труда. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Равнище на безработица в община Рудозем към 31.12.2013г. 

Година 
Равнище на безработицата 

% 

2009 20,4 

2010 21,8 

2011 21,2 

2012 23,7 

2013 25,1 

Източник: НСИ,2013г 

За периода 2009–2013 г. коефициентът на безработица, изчислен като отношение на 

броя на безработните лица от икономически активното население на община Рудозем се е 

увеличил. Безработицата в общината през периода 2009г. е 20,4%, през 2013г. тя достига 

25,1%. Причината е навлизането в рецесия на икономиката на страната в резултат от 

световната икономическа криза. 

Анализът на данните сочи, че за общината безработните лицата с висше образование 

са 6,99% от всички заети, а лицата с основно образование са 13,46%, начално и по-ниско 

образование са 11,19% от всички безработни. Най-висок е относителният дял на 

безработните с средно специално и професионално образование – 54,02 %. 

Структурата на безработните към 2013г. (НСИ) според квалификацията показва, че 

най-висок ръст на безработица съществува при работниците - 46,85%, а най-нисък при 

специалистите – 15.39%. Анализът на данните показва, че най-висок ръст на безработица 

съществува при хората над 55години. Тревожна е тенденцията на нарастване на нивото на 

безработица сред младежите до 29 години като техният брой се е увеличил почти два пъти 

за последните две години. Статистическите данни показват, че на територията на община 

Рудозем броят на безработните жени е почти два пъти по – висок от този на мъжете. 
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Образователната система в община Рудозем, подобно на образователната система в 

България, включва детски градини, училища и обслужващи звена. В периода 2010–2013 г. 

броят на детските градини в община Рудозем се е запазил – 7 (седем) на брой и броят на 

децата се е увеличил на 346. Педагогическият персонал работетещ в тях е 34 човека, а не 

педагогическия – 35. 

В периода 2010 – 2013г. в община Рудозем, се е увеличил както броят на децата – от 

321 за периода 2010/2011г. на 346 за периода 2012/2013г., така и броят на учителите – от 30 

за периода 2010/2011г. на 34 за периода 2012/2013г. Показателят бележи ръст в 

разглеждания период. Делът на децата на възраст 3-6 години, посещаващи детските градини  

(брой деца в ДГ/ деца на възраст 3-6 години) е показател, който отчита достъпността на 

услугата.  

 Структура на основното и средно образование 

                                                                                                                (Брой) 

Показател 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 Учебни институции 

Общо 3 3 3 

Общообразователни училища 3 3 3 

Специални училища  -  -  - 

Училища по изкуствата  -  -  - 

Професионални гимназии  -  -  - 

Източник: НСИ,2012 г 

На територията на общината няма висши учебни заведения и професионални 

гимназии. 



  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

87 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Средните училища са три категории: общински, държавни и частни. През 

2012/2013г. тези училища завършват 987 ученици, което е със 5,9% по-малко от 2010/2011г. 

Макар и покриващи икономическия профил на района, много е трудно да се направи оценка 

за професионалната реализация на тези специалности, поради отсъствие на система за 

обратна връзка и съществуването на “сива” икономика.  

Структура на учащите в начално, прогимназиално и средно училища 

                 (Брой) 

Показател 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Учащи  

По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)  

Общо 1049 1007 987 

Начално образование (I 0 IV клас‚ ISCED 0 1) 0 общо 374 343 342 

Общообразователни училища 374 343 342 

Специални училища  -  -  - 

Прогимназиално образование (V 0 VIII клас‚ ISCED 0 2А) 

0 общо 
345 358 362 

Общообразователни училища 345 358 362 

Специални училища  -  -  - 
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Професионални училища с прием след VІ и VІІ клас  (І 

степен професионална квалификация) 
 -  -  - 

Средно образование (IX0XIII клас‚ ISCED 0 3А‚ 3С) 0 

общо 
330 306 283 

Общообразователни училища 330 306 283 

Специални училища  -  -  - 

Училища по изкуствата  -  -  - 

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална 

квалификация) 
 -  -  - 

Професионални гимназии и училища (ІІ степен 

професионална квалификация) 
 -  -  - 

Професионални училища с прием след VІІІ клас (І степен 

професионална квалификация) 
 -  -  - 

Професионално обучение след средно образование 

(ISCED 0 4C) (ІV степен професионална квалификация) 
 -  -  - 

Колежи    (ISCED 0 5В)  -  -  - 

Университети и специализирани висши училища (ISCED 

0 5А) 2 
 -  -  - 

По видове учебни институции 
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Общо 1049 1007 987 

Общообразователни училища 1049 1007 987 

Специални училища  -  -  - 

Източник: НСИ,2012 г 

Проблем са училищата в селата. От една страна, в тях се учат предимно деца от 

семейства с нисък социален статус, от друга – качеството на обучението е на средно 

равнище. Качеството на изучаване на чужд език не е на нужното ниво.   

 Като цяло в община Рудозем системата на здравеопазването не е добре развита. 

Болничната помощ не разполага с болнични заведения. До 2011г. общината е разполагала с 

едно болнично заведение с капацитет 25 легла. През 2012г. не разполага с такова. През 

2014г. отваря врати Специализирана болница за рехабилитация Родопи ЕООД – болнично 

лечебно заведение със договор с РЗОК Смолян. На територията на общината има лечебните 

заведения за извънболнична помощ (общопрактикуващи лекари), филиал Рудозем на 

ЦСМП гр. Смолян, лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ (АСМП), 

лечебни заведения за стоматологична помощ. 

Лечебни и здравни заведения и медицински кадри 

                                                                                                                (Брой) 

Показател 2010 2011 2012 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 - 

легла 25 25 - 

многопрофилни болници 1 1 - 
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легла 25 25 - 

специализирани болници - - - 

легла - - - 

центрове за кожно-

венерически                           

заболявания 

- - - 

легла - - - 

комплексни онкологични 

центрове 
- - - 

легла - - - 

центрове за психично здраве - - - 

легла - - - 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ - общо 
- 1 3 

легла - - - 

диагностично- консултативни 

центрове 
- - - 

легла - - - 

медицински центрове - - - 

легла - - - 

самостоятелни медико- 

диагностични и медико-

технически лаборатории 

- 1 3 

дентални центрове - - - 

медико- дентални центрове - - - 

легла - - - 

Други лечебни и здравни   

заведения 
- - - 

легла - - - 
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Медицински кадри към 31.12. 

Лекари - общо 15 13 13 

в т.ч. Oбщопрактикуващи1 7 7 7 

Лекари по дентална медицина 3 3 3 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 
12 10 16 

Детски ясли и деца в детските ясли 

Детски ясли - общо 1 1 1 

места 17 16 25 

Деца - общо 17 16 25 

момчета 9 9 13 

момичета 8 7 12 

                                                                            Източник: НСИ,2012 г. 

През 2011 г. в община Рудозем по проект „Регионален подход при осъществяване на 

реформа в обществената грижа за деца в обл. Смолян” са разкрити „Дневен център за деца 

с увреждания”(ДЦДУ) и „Център за обществена подкрепа”(ЦОП) под ръководството на 

Международна социална служба - България с финансова подкрепа на фондация ОУК и 

фондация „Лорд Миченхам от Хелингли” – Швейцария. За стартиране на услугата от общ. 

Рудозем е предоставен терен в кв. Възраждане ул.”Васил Априлов” – сградата на бившето 

училище. Центровете разполагат със зали с модерно оборудване.Дневният център за деца с 

увреждания представлява комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата 

през деня, свързани със задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни 

потребности, предоставяне на храна, организация на свободното време. Центърът работи с 

деца със специфични образователни потребности – деца с различни по вид и степен на 

тежест увреждания, с обучителни затруднения, с проблеми в комуникацията.       

Специалистите от дневния център предоставят дневна, полудневна или почасова грижа за 
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деца за задоволяване на ежедневните им потребности, придобиване на различни умения и 

навици. В центъра за деца с увреждания работят педагози, помощник-възпитатели, 

социален работник, мед. сестра, психолог, логопед, рехабилитатор.Центърът за обществена 

подкрепа предоставя консултативни услуги за деца и младежи до 18-годишна възраст и 

техните семейства. Усилията са насочени към семейства, които търсят съвети и подкрепа 

при отглеждането и възпитанието на децата си, към деца, застрашени от отпадане от 

училище, деца с проблеми в поведението, жертви на физически и емоционален тормоз, като 

при всеки случай екипът на центъра активно си сътрудничи с родителите и разширеното 

семейство на децата. В центъра за обществена подкрепа работи екип от социален работник, 

педагог и психолог. Специалистите оказват психологическа и педагогическа подкрепа на 

деца, които срещат трудности в училище, за справяне с агресията, трудно поведение, 

подобряване на взаимоотношенията с връстниците. Те информират и консултират 

семействата за подобряване на родителските им умения, за предотвратяване на риск от 

насилие.Към момента в Дневен центъра за деца с увреждания от услугите се възползват 10 

деца, а Центърът за обществена подкрепа работи по 7 случая.  

 През 2012-2013г. е реализиран проект „Създаване на заетост, чрез развитие на 

социалното предприемачество в община Рудозем”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”  Създадено е ново социално предприятие 

първото по рода си в общината, чиято цел е осигуряване на заетост на уязвими социални 

групи. В предприятието се реализират различни видове дейности (озеленяване, социални 

услуги в домашна среда и запазване на традиционните занаяти в общината) 

В района на община Рудозем е налице значително и характерно за тази част от 

страната културно и историческа наследство. Земите на територията на общината имат 

древна история. 
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През античността през земите на община Рудозем е минавал презродопският 

кервански път, свързващ Тракия с беломорската равнина. В общината са открити около 20 

археологически обекта с различен характер от предримската, късноантичната епоха и 

Средновековието. Това са селища, некрополи, руини от църкви, крепости и древни пътища. 

При проучването на керамичния материал е установено, че земите на община Рудозем са 

населени още през ранножелязната епоха. 

Община Рудозем подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт, чрез 

финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Изградени са спортни 

съоръжения в община - спортна зала в гр.Рудозем, три игрища, игрище за футбол в 

с.Чепинци и спортна площадка в с.Елеховец, на стойност 5 035 466,00 лв., осигурени 

безвъзмездно от Европейския съюз по Програмата за развитие на селските райони.  

 През 2011 г. в гр.Рудозем е учреден футболен клуб „Палас”, който е естествено 

продължение на ФК „Горубсо”. Основната дейност на клуба е футбола като средство за 

възпитание на младото поколение.  

 На територята на община Рудозем се намира и Спортен клуб по хокей на трева - 

СКХТ „Чепинци”. В клуба са картотекирани 38 съзтезатели в три възрастови групи – до 

12г., до 14г. и до 16г. 

Спортен клуб карате е създаден на 8 ноември 1990 г., като секция "КИОКУШИН" 

към ОСО. През 1992 г. е официално регистриран като сдружение с идеална цел с 

нестопанска дейност. СКК-Рудозем е най старият спортен клуб и с най- много и най -големи 

постижения в областта на спорта. За 22-годишно съществуване има следни успехи: едно 

трето място на Европейско първенство и близо 130 медала от Републикански турнири и 

първенства.  
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Пътната мрежа в общната е представена от второкласни, третокласни и 

четвъртокласни пътища.  

Предстоящото изграждане на ГКПП Смолян - Рудозем - Ксанти, ще даде тласък на 

трансграничните контакти. Отварянето на пътя ще създаде условия за организиране на 

свободна икономическа зона, нови форми на икономическо сътрудничество и изграждане 

на смесени фирми. 

На територията на община Рудозем е развит единствено автомобилния транспорт. 

Всички селища са обезпечени с обществен транспорт. Пътната мрежа е в относително добро 

състояние. 

Градът е разположен на републиканския път II -86, който е единствената 

транспортна артерия, свързваща централната част на страната със Смолянска област и част 

от транспортния коридор Пловдив - Смолян - Рудозем - ГКПП Елидже-Ксанти. Докато 

строежът на пътната част към гранично контролно-пропускателения пункт в местността 

Елидже от българската страна е готова, то неговото отваряне е отлагано няколко пъти от 

гръцка страна, където към април 2012 година е в процес на изграждане. То ще се намира на 

стария път Рудозем - Ксанти, от където ще има връзка с магистрала Егнатия Одос и с 

близките егейски пристанища Кавала и Дедеагач. 

В община Рудозем ще се доизгражда язовир Пловдивци.  

Водоснабдителната система на Рудозем водоснабдява град Рудозем и село Бяла река 

с население 4 025 жители. 

В Рудозем, както и в цялата община няма разположен постоянен пункт за 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като замерванията се извършват от 

подвижни станции непериодично и не дават възможност за систематична оценка на 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-86&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87
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чистотата на атмосферния въздух. В града има четири обекта, които работят без 

пречиствателни инсталации и са наблюдавани от РИОСВ-Смолян. Наред с тях основните 

замърсители на атмосферния въздух на града са Рудоземската обогатителна фабрика, която 

разполага със съоръжения за пречистване и през зимата населението на града, което 

използва твърдо гориво за отопление, което генерира серен диоксид и прах. Въпреки това 

качеството на въздуха е определяно като добро.  

Замърсяването на протичащата през града река Арда от промишлените предприятия 

и отпадните води на населението на града, както и ограничените водни ресурси за питейно 

водоснабдяване създават проблеми за населението на града. Неправилното стопанисване на 

горските масиви, като изсичането на широколистни дървесни видове и подмяната им с 

иглолистни, води до увеличаването на повърхностния отток, който е силно ерозивен и в 

същото време не захранва достатъчно подземните води. Населението и предприятията 

използват главно изворни водохранилища като каптажи за водоснабдяване.  

Водопроводната система в Рудозем е изградена в 1956 – 1957 година. Години наред 

поради наличието на изградена в Рудозем канализационна мрежа и липсата на градска 

пречиствателна станция, замърсяването на реките с отпадни води в града е точково и нанася 

сериозни щети на водната флора и фауна. След изграждането на пречиствателна станция в 

2007 година замърсяването е намалено, но все още предстои изграждането на довеждащи 

колектори и вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по 

поречията на реките Елховска и Чепинска. 

2. SWOT анализ 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод, дефинира 

действието на вътрешните и външните фактори за развитие на МССП в община Рудозем и 

възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Отразява взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните 

фактори (възможности и заплахи) на средата: 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Стратегическо географско положение. 

2. Добра транспортна достъпност. 

3. Относително добра техническа 

инфраструктурна осигуреност. 

4. Много добри природно-климатични 

условия. 

5. Развити производствени умения в 

добивната и преработващата 

промишленост, индустриалното 

производство и земеделието. 

6. Натрупан опит и традиции в отраслите 

на преработващата промишленост 

7. Благоприятна възрастова структура на 

населението. 

8. Висок предприемачески дух. 

9. Развита базова образователна мрежа и 

близост до средни и висши училища. 

10. Чиста околна среда. 

1. Влошена демографска ситуация. 

2. Не преструктурирана и недостатъчно 

конкурентоспособна местна 

икономика. 

3. Липса на наукоемки отрасли, което ще 

забави навлизането на иновациите и 

развойната дейност. 

4. Маломерност и слаба техническа 

обезпеченост на земеделските 

стопанства. 

5. Висок процент на населението е без 

или е с ниско образование. 

6. Бедност на населението и ниски 

доходи. 

7. Недостатъчно добре развита социална 

инфраструктура. 
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8. Недостатъчно развита 

хидромелиоративна мрежа за нуждите 

на поливното земеделие. 

9. Устойчива тенденция към намаляване 

броя на учениците. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Изграждането на ГКПП Смолян - 

Рудозем - Ксанти би довело до 

икономическо оживление в общината. 

2. Планински и полупланински площи с 

ливади и пасища за отглеждане на 

животни и дивеч. 

3. Ефективно използване на горите – 

развитие на дървопреработването, 

дървообработването, ловния туризъм, 

преработката на диворастящи 

плодове, билки и гъби. 

4. Наличните природни и исторически 

ресурси са предпоставка за развитие 

на туризма. 

1. Задълбочаване на негативните 

демографски процеси. 

2. Влошаване на възрастовата структура 

на населението, ограничения в 

качествена работна ръка и засилване на 

мигрантските процеси. 

3. Засилване на процесите на 

обезлюдяване на малките населени 

места. 

4. Зависимост на инвестициите в 

публична инфраструктура от външни 

финансови инструменти.  

5. Недостатъчна предприемаческа 

активност. 
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5. Създаване и развитие на нови МСП с 

нови за региона производства и 

услуги. 

6. Съхраняване и използване на 

биологичното разнообразие и 

екологичните и природни дадености. 

7. Развитие на алтернативни видове 

туризъм, за което са на лице сериозни 

природни и културни предпоставки. 

8. Стимулиране създаването на малки и 

средни предприятия за преработка на 

земеделска и животновъдна 

продукция. 

9. Използване на Европейските програми 

за развитие на общинската и 

регионална инфраструктура. 

10. Разширяване на сътрудничеството и 

формите на взаимодействие с НПО и 

бизнеса. 

11. Местоположението на общината 

спрямо големите урбанистични 

центрове, както и характерът на 

производството и начинът на живот в 

6. Рискове, причинени от промените в 

климата. 

7. Нелоялна конкуренция от внос на 

земеделска продукция. 

8. Липса на инвестиции (национални и 

чуждестранни). 

9. Незаконна сеч и бракониерство в 

горите, водещи до невъзстановими 

щети.  

10. Задълбочаване на тенденцията на 

обособяване на малки затворени 

натурални земеделски стопанства, 

поради ограничени физически, 

технически и финансови възможности 

на частните стопани и липса на 

мотивация и икономически интерес за 

сдружаване. 

11. Липса на маркетингова стратегия и 

практика на местните туристически 

фирми. 
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селските населени места, я определят 

като типична периферна територия с 

характер на селски район. Общината е 

типичен селски район.  

 

Всички изводи, които са направени в социално-икономическия анализ, анализа на 

нуждите и потенциала за развитие на територията и резултатите от ситуационния SWOT 

анализ, ни дават основание да заключим, че за Местната служба за социално 

предприемачество е подходяща стратегията за преодоляване на слабостите чрез 

създаване на нови възможности. Свързана е с използване на силните страни на 

територията и местната идентичност с цел минимизиране на заплахите. Провежданите 

политики следва да са насочени към:  

 Използване на силните страни на община Рудозем и МССП за елиминиране на 

външните заплахи, чрез прилагане на интегрирани подходи и решения; 

 Инвестиране в дейности с мултипликационен ефект, разнообразяване на 

икономиката с развитие на неземеделски дейности и производства; 

 Създаване на стратегически партньорства и специализирани структури за 

съвместно решаване на значими общностни проблеми;  

 Пренасочване на свободните и неизползваеми активи в дейности, създаващи 

добавена стойност; 

 Стимулиране на частните инициативи и инвестиции. 
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3. Стратегия за развитие на МССП 

Визията за развитие на Местната служба за социално предприемачество е:  

 

 

 

 

 

В тази връзка Стратегическата цел на за развитие на Местната служба за социално 

предприемачество е:  

Да се повиши качеството на човешкия капитал, насърчаване на предприемачеството 

и издигане на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и 

увеличаване на приноса им за създаване на благоприятна бизнес среда и устойчиво 

социално-икономическо развитие на община Рудозем, както и за нарастване на 

инвестиционния интерес в социалната сфера и  привличане на свеж финансов ресурс 

в перспективните за региона дейности. 

За да се развие ефективно МССП, участниците в нея се нуждаят от:    

 Подкрепа за насърчаване на предприемачеството и по-конкретно развитие на 

МСП в сферата на социалното предприемачество; 

 Подпомагане развитието на туризъм, култура, нови производства и ефективно 

земеделие; 

 Насърчаване опазването и управлението на околната среда; 

Изграждане на нова предприемаческа култура и повишаване на 

жизнения стандарт в община Рудозем чрез всестранно подпомагане 

развитието на местния малък и среден бизнес и осигуряване на по-

големи възможности за заетост. 
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 Подобрен достъп до информационни и комуникационни мрежи и услуги и 

развитие на консултантски услуги; 

 Насърчаване интеграцията на пазара на труда, на местни инициативи в областта 

на заетостта, равните възможности, обучението, социалната интеграция и 

споделянето на човешките ресурси, както и на предоставянето на услуги по 

изследвания и технологично развитие. 

На базата на визията, стратегическата цел за развитие на МССП и потребностите на 

нейните членове са формулирани и специфичните цели, както следва:  

1. Да се създаде и укрепи партньорски капацитет за развитие на самостоятелна 

заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително 

иновативни микро, малки и средни предприятия и в социалната сфера на 

територията на община Рудозем. 

2. Подобряване на достъпа до информация и консултантски услуги за микро, МСП 

на територията на община Рудозем, необходими им за реализация на техните 

идеи и бизнес начинания.   

3. Повишаване капацитета на местните предприемачи за развитие на устойчив и 

конкурентен бизнес в условията на общ европейски пазар и глобализиращ се 

свят. 

4. Консолидиране на университети, производствени предприятия, кооперации и 

други организации и сдружения при подготовката на проекти за бизнес и 

устойчиво развитие. 

5. Проучване на територията на община Рудозем и участие в изпълнение на 

програми и проекти на регионално, национално и международно ниво. 



  
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

102 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Постигането на целите на МССП ще се осъществи чрез следните дейности и услуги:  

 Осигуряване на информация за членовете на мрежата относно политиките на ЕС, 

България и останалите страни членки за развитие на самостоятелна заетост, 

предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, 

малки и средни предприятия; програми за развитие на развитие на 

предприемачеството и МСП; европейски практики и опит в областта на 

развитието на предприемачеството; информация относно предстоящи събития, 

конференции, семинари, касаещи представителите и потребителите на услугите  

на МССП. 

 Осигуряване на достъп до единна база данни, която ще служи за основа на 

сътрудничество и обмен на информация между потребителите на услугите на 

МССП. 

 Укрепване и разширяване на МССП чрез идентифициране на подходящите 

механизми за улесняване на процеса на изграждане на ефективни и работещи 

партньорства между отделните участници в мрежата. Ролята й на медиатор в 

поддържането на конструктивни взаимоотношения между отделните 

институции, организации и представители на местни и национални власти е 

силно подчертана. 

 Самостоятелно или в сътрудничество с други организации проучване на 

територията на община Рудозем и региона, разработване на анализи и прогнози 

за бизнес развитие, насърчаване на предприемачеството и МСП. 

 Предоставяне на обучителни семинари и експертна помощ за развитие на 

капацитета на потребителите на МССП. 
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 Провеждане на застъпнически кампании по ключови проблеми, свързани с 

развитието на община Рудозем чрез иницииране и опосредстване на 

диалогичност между представителите на различни организации и структури, 

активно работещи за развитието на локацията и властите на местно ниво.  

 Осигуряване на информация и добри практики за потребителите на услугите на 

МССП. 

 Разработване и реализация на тематични проекти. 

 Бизнес консултации и специализирани контакти с местни и чуждестранни 

фирми. 

 Организиране на участия в местни и международни панаири и изложения, 

конференции и форуми. 

 Провеждане на конференции, работни семинари и срещи свързани с постигане 

на основните цели на МССП. 

 Разработване и предлагане за утвърждаване нормативни документи на местно 

ниво, свързани с основните направления на дейност на МССП.  

 Даване на независими експертни оценки и участване в обсъждане на различни 

проблеми, отнасящи се до развитието на територията, насърчаването на 

предприемачеството и бизнеса, развитието на МСП и др. 

 Съвременни комуникационни и информационни услуги и др., вкл. организиране 

на пресконференции чрез средствата за масово осведомяване, събиране на 

подписи, анкети и други форми за създаване на активно обществено мнение по 

всички въпроси на устойчивото бизнес развитие. 
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Прилагане принципа на пратньорството:  

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 всички 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. Стратегията е ефективен инструмент за 

управление и пълноценно развитие на МССП при условие, че е налице активен обмен на 

идеи и координирани действия между заинтересованите страни по време на неговото 

разработване и реализация.  

Бяха проведени цикъл от тематични фокус групи за дискутиране на проблемите и 

насоките за развитие на МССП. Различните механизми за представяне и дискутиране на 

работата по Стратегията насърчава публичното участие и провокират идеите на различните 

заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните интереси и съображения е 

възможност за балансиран, реалистичен и отразяващ местната специфика документ. 

Постигането на обществена ангажираност към Стратегията и припознаването на 

предвижданията на плана са добър шанс за неговото успешно изпълнение.  

По време на етапа на разработването на Стратегията, разработващият екип в своята 

дейност се базира на:  
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• Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;  

• Получаване на актуална информация по целия спектър на Стратегията, 

включително и от проведените фокус групи;  

• Осигуряване на равен достъп и представителство на различните 

заинтересовани обществени групи;  

• Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на 

гражданските и човешките права;  

• Включване на предложения от процеса на обсъждане на Стратегията във 

формирането на аналитичната и стратегическата част на документа.  

Включването на заинтересованите партньори от община Рудозем в процеса на 

стратегическото планиране и програмиране на етап разработване на Стратегията включва 

три основни компоненти: информиране, консултиране и вземане на съвместни решения. 

Осигуряване на публичност и информация: 

Прилагането на принципите за публичност и информация изисква планирането на 

действия, чрез които ще се осигури прозрачност и ще се информират заинтересованите 

страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на политиката за развитие 

на МССП, относно очакваните резултати и ползите за местната общност, както и 

мотивирането й за активно участие в процеса на реализация.  

Специфичните цели на действията обхващат:  

• Провеждане на публични дискусии, семинари, разпространение на печатни и 

видеоматериали за информиране на всички заинтересовани страни за 

възможностите за финансиране на бизнас проекти. 
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• Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа. 

• Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране 

за развитието на МССП, за повишаване ефикасността на публичните разходи 

и за осигуряването на по-голяма добавена стойност за територията на община 

Рудозем. 

• Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна 

гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството 

на МССП за реализация на Стратегията. 

• Публикуване на Стратегията на официалната интернет страница на община 

Рудозем. 

• Провеждане на периодични анкетни проучвания, относно степента на 

достигане на набелязаните цели и задачи в Стратегията чрез социалните 

мрежи. 

• Провеждане на тематични и периодични кръгли маси по проблеми, свързани 

с развитието на МССП. 

Реализирането на тези стъпки ще позволи на местната власт, в лицето на общинската 

администрация и общинския съвет, да има пряк достъп до публичното пространство, като 

избегне посредници и интерпретации, ще позволи пълноценното административно и 

информационно обслужване на гражданите и най-вече, ще обективизира и канализира 

обратната връзка с гражданите, без да се влияе или манипулира съществуващата медийна 

среда. Това ще гарантира и гъвкаво взаимодействие със съществуващите медийни и 
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обществени фактори, по-прецизна реакция на изпълнителната местна власт и по-ясна 

представа пред общинските съветници за реалните обществени нужди, които трябва да 

решават съвместно с администрацията. 

Индикатори за наблюдение и оценка на Стратегията:  

№ Индикатор Източник на информация 

1 

Брой проведени информационни 

събития/семинари/кампании/участия 

в специализирани събития 

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, ИСУН,  доклади за напредъка по 

изпълнение на Стратегията, публикации, 

присъствени списъци, снимков материал и др. 

2 
Брой потребители на услугите на 

МССП 

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, справки на МССП за оказаните 

услуги,  доклади за напредъка по изпълнение 

на Стратегията, публикации, подадени 

заявления за участие и др. 

3 
Брой организирани и проведени 

обучения 

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, ИСУН,  доклади за напредъка по 

изпълнение на Стратегията, публикации, 

присъствени списъци, снимков материал и др. 

4 Брой публикации  

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, ИСУН,  доклади за напредъка по 

изпълнение на Стратегията, публикации и др. 
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5 

Брой направени проучвания/ 

изследвания, вкл. съвместни с други 

организации 

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, ИСУН,  доклади за напредъка по 

изпълнение на Стратегията, публикации и др. 

6 Брой проведени бизнес кондултации 

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, ИСУН,  доклади за напредъка по 

изпълнение на Стратегията, публикации и др. 

7 
Брой изпълнени проекти, вкл. 

партньорски 

НСИ и институции, поддържащи масиви с 

информация, ИСУН,  доклади за напредъка по 

изпълнение на Стратегията, публикации и др. 

 

Актуализация на Стратегията:  

Стратегията за дейността на МССП определя средносрочната рамка за прилагане на 

последователни и съгласувани действия по отношение на подобряване активността на 

бизнеса, създаване на благоприятни условия за насърчаване на предприемачеството и 

иновациите, активно търговско-икономическо сътрудничество в община Рудозем, 

насърчаване на експорта и популяризиране на местната и регионалната икономика.  

Стратегията подлежи на актуализация в началото на всяка година, въз основа на 

анализа и оценката на реализираните дейности и постигнатите цели, измерени чрез 

заложените индикатори. 
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№ Специфична цел Дейност 
Срок за 

изпълнение 
Отговорник 

Източник на 

финансиране 

1 Специфична цел 1: 

Да се създаде и укрепи 

партньорски 

капацитет за развитие 

на самостоятелна 

заетост, 

предприемачество и 

създаване на 

предприятия, 

включително 

иновативни микро, 

1. Осигуряване на информация за 

потребителите на МССП относно 

политиките на ЕС, България и останалите 

страни членки за развитие на самостоятелна 

заетост, предприемачество и създаване на 

предприятия, включително иновативни 

микро, малки и средни предприятия; 

програми за развитие на развитие на 

предприемачеството и МСП; европейски 

практики и опит в областта на развитието на 

предприемачеството; информация относно 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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малки и средни 

предприятия и в 

социалната сфера на 

територията на 

община Рудозем 

 

предстоящи събития, конференции, 

семинари, касаещи представителите и 

потребителите на услугите на МССП 

2. Провеждане на застъпнически кампании 

по ключови проблеми, свързани с 

развитието на община Рудозем чрез 

иницииране и опосредстване на 

диалогичност между представителите на 

различни организации и структури, активно 

работещи за развитието на локацията и 

властите на местно ниво 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

3. Организиране на регионални бизнес 

прояви, улесняващи срещата на малките и 

средни предприятия, вкл. социални 

(секторни конференции, търговски 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 
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– България 2014-2020 г. 

изложения, образователни командировки, 

форуми за намиране на партньори и 

разпространение на информация относно 

резултатите и проектите за сътрудничество) 

проектно 

финансиране 

4. Съвместни работни семинари и семинари 

поставящи началото на климат за създаване 

на стабилни мрежи за икономическо 

сътрудничество и определящи главните 

въпроси и предизвикателства за успешно 

сътрудничество 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

5. Развиване на информационни мрежи за 

популяризирането и рекламирането на 

образа на община Рудозем, МССП и района 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

2 Специфична цел 2: 

Подобряване на 

достъпа до 

информация и 

консултантски услуги 

за микро, МСП на 

територията на 

община Рудозем, 

необходими им за 

реализация на техните 

идеи и бизнес 

начинания 

1. Информационни услуги за потребителите 

на МССП 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

2. Осигуряване на информация и добри 

практики за потребителите на услугите на 

МССП 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

3. Сътрудничество със службите по труда за 

създаването на мрежи сред институциите, 

които функционират на пазара на труда за 

предоставянето и разпространението на 

информация 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

4. Предоставяне на обучителни семинари и 

експертна помощ за развитие на капацитета 

на потребителите на услугите на МССП 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

5. Осигуряване на информация за за 

потребителите на услугите на МССП 

относно политиките на ЕС, България и 

останалите страни членки за развитие на 

самостоятелна заетост, предприемачество и 

създаване на предприятия, включително 

социални и иновативни микро, малки и 

средни предприятия; програми за развитие 

на развитие на предприемачеството и МСП; 

европейски практики и опит в областта на 

развитието на предприемачеството; 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

информация относно предстоящи събития, 

конференции, семинари, касаещи 

потребителите на услугите на МССП 

3 Специфична цел 3: 

Повишаване 

капацитета на 

местните 

предприемачи за 

развитие на устойчив 

и конкурентен бизнес 

в условията на общ 

европейски пазар и 

глобализиращ се свят 

1. Организиране на обучения на местните 

предприемачи по различни теми, 

допринасящи за развитието на устойчив и 

конкурентоспособен бизнес, вкл. в сферата 

на социалното предприемачество 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

2. Организиране на съвместни конференции, 

семинари и работни срещи в различни 

области на местното икономическо и 

социално развитие 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

 
3. Действия за насърчаване на 

разпространението на добри практики от 

най-добре развитите до по-малко развитите 

сектори в икономиката на община Рудозем 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

4. Подкрепа за междусекторни и регионални 

инициативи, които разглеждат 

потребностите на различните партньори в 

МССП 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

4 Специфична цел 4: 

Консолидиране на 

университети, 

производствени 

предприятия, 

1. Самостоятелно или в сътрудничество с 

други организации проучване на 

територията на община Рудозем и региона, 

разработване на анализи и прогнози за 

бизнес развитие, насърчаване на 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

кооперации и други 

организации и 

сдружения при 

подготовката на 

проекти за бизнес и 

устойчиво развитие 

предприемачеството, вкл. социалното и 

МСП 

2. Бизнес консултации и специализирани 

контакти с местни и чуждестранни фирми 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

3. Даване на независими експертни оценки 

и участване в обсъждане на различни 

проблеми, отнасящи се до развитието на 

територията, насърчаването на 

предприемачеството и бизнеса, развитието 

на МСП и др. 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

4. Сътрудничество с университети, 

научноизследователски институти и МСП в 

областта на научно-развойната дейност и 

иновациите относно въпроси от местен 

интерес 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

5.Изпълнение на съвместни 

научноизследователски проекти 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

6. Предаване на ноу-хау и опит, за 

определянето на най-добрите социално 

икономически проектни идеи за 

сътрудничество 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

5 Специфична цел 5: 

Проучване на 

територията на 

община Рудозем и 

участие в изпълнение 

на програми и проекти 

на регионално, 

национално и 

международно ниво 

1. Медийно популяризиране на 

положителните черти на региона, 

произтичащи от изследвания 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

2.Изследвания или проучвания за 

определяне на положителните предимства 

на община Рудозем, като се подчертават 

нейните европейски измерения и 

предимства 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

3. Изследвания на тенденциите и 

възможностите за развитие на общината и 

региона, и тяхното използване за общата 

полза  

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се 

счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

– България 2014-2020 г. 

4. Участие на МССП в партньорски проекти 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 

5. Разработване и реализация на тематични 

проекти от МССП 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

МССП 

Членски внос, 

бюджета на община 

Рудозем, външно 

проектно 

финансиране 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

VI. ФИНАНСОВ ПЛАН  

 

№ Специфична цел Дейност 

Необходими 

фонанси за 

реализиране на 

дейността  

(лева) 

Период на 

реализация 

1 Специфична цел 1: 

Да се създаде и 

укрепи партньорски 

капацитет за 

развитие на 

самостоятелна 

заетост, 

предприемачество и 

създаване на 

предприятия, 

включително 

иновативни микро, 

малки и средни 

предприятия и в 

социалната сфера на 

1. Осигуряване на информация 

за потребителите на МССП 

относно политиките на ЕС, 

България и останалите страни 

членки за развитие на 

самостоятелна заетост, 

предприемачество и създаване 

на предприятия, включително 

иновативни микро, малки и 

средни предприятия; програми 

за развитие на развитие на 

предприемачеството и МСП; 

европейски практики и опит в 

областта на развитието на 

предприемачеството; 

информация относно 

25 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 



 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

128 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 
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трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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територията на 

община Рудозем 

 

предстоящи събития, 

конференции, семинари, 

касаещи представителите и 

потребителите на услугите на 

МССП 

2. Провеждане на 

застъпнически кампании по 

ключови проблеми, свързани с 

развитието на община Рудозем 

чрез иницииране и 

опосредстване на диалогичност 

между представителите на 

различни организации и 

структури, активно работещи 

за развитието на локацията и 

властите на местно ниво 

40 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

3. Организиране на регионални 

бизнес прояви, улесняващи 

срещата на малките и средни 

предприятия, вкл. социални 

(секторни конференции, 

търговски изложения, 

образователни командировки, 

форуми за намиране на 

65 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 
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партньори и разпространение 

на информация относно 

резултатите и проектите за 

сътрудничество) 

4. Съвместни работни 

семинари и семинари 

поставящи началото на климат 

за създаване на стабилни 

мрежи за икономическо 

сътрудничество и определящи 

главните въпроси и 

предизвикателства за успешно 

сътрудничество 

30 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

5. Развиване на 

информационни мрежи за 

популяризирането и 

рекламирането на образа на 

община Рудозем, МССП и 

района 

25 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

2 Специфична цел 2: 

Подобряване на 

достъпа до 

1. Информационни услуги за 

потребителите на МССП 

40 000.00 2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 
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информация и 

консултантски 

услуги за микро, 

МСП на 

територията на 

община Рудозем, 

необходими им за 

реализация на 

техните идеи и 

бизнес начинания 

2. Осигуряване на информация 

и добри практики за 

потребителите на услугите на 

МССП 

25 000.00 
2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

3. Сътрудничество със 

службите по труда за 

създаването на мрежи сред 

институциите, които 

функционират на пазара на 

труда за предоставянето и 

разпространението на 

информация 

4 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

4. Предоставяне на обучителни 

семинари и експертна помощ за 

развитие на капацитета на 

потребителите на услугите на 

МССП 

30 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

5. Осигуряване на информация 

за за потребителите на услугите 

на МССП относно политиките 

на ЕС, България и останалите 

страни членки за развитие на 

самостоятелна заетост, 

25 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 
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предприемачество и създаване 

на предприятия, включително 

социални и иновативни микро, 

малки и средни предприятия; 

програми за развитие на 

развитие на 

предприемачеството и МСП; 

европейски практики и опит в 

областта на развитието на 

предприемачеството; 

информация относно 

предстоящи събития, 

конференции, семинари, 

касаещи потребителите на 

услугите на МССП 

3 Специфична цел 3: 

Повишаване 

капацитета на 

местните 

предприемачи за 

развитие на 

устойчив и 

1. Организиране на обучения на 

местните предприемачи по 

различни теми, допринасящи за 

развитието на устойчив и 

конкурентоспособен бизнес, 

вкл. в сферата на социалното 

предприемачество 

32 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 
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конкурентен бизнес 

в условията на общ 

европейски пазар и 

глобализиращ се 

свят 

 

2. Организиране на съвместни 

конференции, семинари и 

работни срещи в различни 

области на местното 

икономическо и социално 

развитие 

36 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

3. Действия за насърчаване на 

разпространението на добри 

практики от най-добре 

развитите до по-малко 

развитите сектори в 

икономиката на община 

Рудозем 

25 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

4. Подкрепа за междусекторни 

и регионални инициативи, 

които разглеждат 

потребностите на различните 

партньори в МССП 

40 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

4 Специфична цел 4: 

Консолидиране на 

университети, 

производствени 

предприятия, 

1. Самостоятелно или в 

сътрудничество с други 

организации проучване на 

територията на община 

Рудозем и региона, 

75 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 
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кооперации и други 

организации и 

сдружения при 

подготовката на 

проекти за бизнес и 

устойчиво развитие 

разработване на анализи и 

прогнози за бизнес развитие, 

насърчаване на 

предприемачеството, вкл. 

социалното и МСП 

2. Бизнес консултации и 

специализирани контакти с 

местни и чуждестранни фирми 

25 000.00 2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

3. Даване на независими 

експертни оценки и участване в 

обсъждане на различни 

проблеми, отнасящи се до 

развитието на територията, 

насърчаването на 

предприемачеството и бизнеса, 

развитието на МСП и др. 

30 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

4. Сътрудничество с 

университети, 

научноизследователски 

институти и МСП в областта на 

научно-развойната дейност и 

иновациите относно въпроси от 

местен интерес 

25 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 
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5.Изпълнение на съвместни 

научноизследователски 

проекти 

80 000.00 2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

6. Предаване на ноу-хау и опит, 

за определянето на най-добрите 

социално икономически 

проектни идеи за 

сътрудничество 

50 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

5 Специфична цел 5: 

Проучване на 

територията на 

община Рудозем и 

участие в 

изпълнение на 

програми и проекти 

на регионално, 

национално и 

международно ниво 

1. Медийно популяризиране на 

положителните черти на 

региона, произтичащи от 

изследвания 

25 000.00 
2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

2.Изследвания или проучвания 

за определяне на 

положителните предимства на 

община Рудозем, като се 

подчертават нейните 

европейски измерения и 

предимства 

35 000.00 

2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

3. Изследвания на тенденциите 

и възможностите за развитие на 

35 000.00 2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 



 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (МССП) В ГР. РУДОЗЕМ 

 

128 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support 

structures in the CB area, с акроним Growing Social” , който се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рудозем 

и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

общината и региона, и тяхното 

използване за общата полза  

4. Участие на МССП в 

партньорски проекти 

25 000.00 2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

5. Разработване и реализация 

на тематични проекти от 

МССП 

100 000.00 2019 г., 2020 

г., 2021 г., 

2022 г. 

 


