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СРЕДА 
 

2009 – 2013 г. 
 
 
Общинската програма за опазване на околната среда бе разработена по идея и с 
финансовата подкрепа на проект „Опазване на глобално значимото биологично 

разнообразие в ландшафта на Родопите” (2004 – 2009 г.), по-известен като проект 
„Родопи” - една съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие и 
Държавната агенция по горите, финансирана от Глобалния екологичен фонд. 

 
Главната цел на проекта е да помага на хората от Родопите да съхранят местната 
природа и да работят за икономическото, културното и социалното развитие на 

региона. 
 

Разработването на Програмите е инструмент чрез, който проект „Родопи” 
подпомага интегрирането на целите за опазване на околната среда в местното 

планиране и процесите на вземане на решения. 
 
 

Подробна информация, както и Програмите за други 11 общини, може да бъде 
намерена в офисите на проекта в Кърджали и Смолян, както и на уеб страницата 

на проекта: www.rodope.org 
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ЕРД    Едър рогат добитък 
ЗВ    Закон за водите 
ЗЗШОС   Закон за защита от шума в околната среса 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

 
Настоящата програма е разработена за нуждите на община Смолян в рамките на проект 
„Подпомагане на разработването на общински програми за опазване на околната среда 
(ОПОС) за общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Смолян и Лъки”. Той се 
изпълнява от фирма „Прайм Консултинг” ООД в консорциум с Регионалния екологичен 
център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) –  клон България в рамките на 
Проект Родопи (ПР), финансиран от Глобалния Екологичен Фонд. Ценна помощ за 
разработването й чрез предоставянето на информация, мнения и предложения оказаха: 
Общинска администрация Смолян, РИОСВ Смолян, РИОКОЗ, РДГ Смолян.  
 
При работата по ОПОС са ползвани и документи свързани с местното и регионално 
планиране, като Общински План за Развитие 2007 - 2013, Областна стратегия за равитие 
както и секторни планови документи като Планове за управление на речните басейни, 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Проект на Национална стратегия за 
околна среда 2009 – 2018 и др. 
 
ОСНОВАНИЕ  
 
Програмата е разработена в съответствие с чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната 
среда в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите. 
 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
 
Програмата си поставя няколко основни цели:  
 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, да установи причините и да предложи решения и 
действия за тяхното преодоляване; 

 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на 
икономически потенциал; 

 Да открои приоритетите в разглежданата област; 
 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, 

НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите; 
 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

концентрира за решаване на най-приоритетните проблеми. 
 
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана 
съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 
законодателството и други фактори със стратегическо значение.  
Основният използван апарат в разработката е стратегическо планиране, базиран на 
системен анализ и логическа взаимовръзка и взаимодействие при изграждане на 
стратегическа система от цели, приоритети и мерки. В процеса на подготовка на ОПООС 
е използвано ръководството «Създаване на общински програми за опазване на околната 
среда», разработено от Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа. 
 
ПРАВНА РАМКА 
 
Основание на правомощията на органите на местната власт по отношение на процесите 
на управление на околната среда се съдържа в Закона за местното самоуправление и 
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местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че местното самоуправление се 
изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да 
решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил 
в тяхна компетентност, включително в сферата на опазването на околната среда и 
рационалното използване на природните ресурси (чл. 17). 
Специалният Закон за опазване на околната среда (ЗООС), вменява на кметовете на 
общини функцията на компетентен орган (чл. 10, ал. 1, т. 6). Като компетентни органи по 
опазване на околната среда, на кметовете на общини са възложени редица задължения 
за управление на компонентите и факторите на околната среда на територията на 
общината (чл. 15, ал. 1). 
Правното основание за разработване от общините на програми за опазване на околната 
среда (ОПООС) се съдържа в чл. 79, ал. 1 от ЗООС. Програмите се приемат от 
общинските съвети (ОС), по предложение на кмета на съответната община и обхващат 
период на изпълнение не по-малък от 3 години. ОС контролират изпълнението на 
ОПООС. Кметът на общината ежегодно внася в ОС отчет за изпълнението на програмата 
за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и 
актуализиране. 
При разработване на ОПООС, органите на местното самоуправление се ръководят и от 
указания на министъра на околната среда и водите. Териториалните административни 
звена към съответните министерства и държавни агенции, които събират и разполагат с 
информация за околната среда, подпомагат разработването на програмите чрез участие 
на свои експерти и предоставяне на информация. При разработването, допълването и 
актуализирането на програмите се привличат и представители на неправителствени 
организации, на фирми и на браншови организации.  
Общинските програми се изготвят в тясно съответствие с принципите на Националната 
стратегия за околна среда (НСОС), която се разработва за период 10 години и се приема 
от Народното събрание по предложение на Министерския съвет (чл. 76, ЗООС). НСОС 
съдържа анализ на състоянието на околната среда, на тенденциите, причините и 
източниците на замърсяване и увреждане, както и на институционалната рамка, 
административните и икономическите средства за осъществяване на политиката. НСОС 
поставя и основните цели и приоритети на национално ниво, както и посочва средствата 
за постигане на набелязаните цели. 
Съгласно ЗООС, Националната стратегия за околна среда и общинските програми за 
околна среда са средство за постигане целите на закона и се разработват в съответствие 
с принципите за опазване на околната среда по чл. 3 (чл. 75). Принципите, които са 
поставени за водещи при разработване на този национален стратегически документ и 
които следва да бъдат спазвани при разработване на ОПООС са: устойчиво развитие, 
предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда, 
предотвратяване и намаляване на риска за биологичното разнообразие, намаляване на 
вредните последствия върху компонентите на околната среда в резултат на природни 
процеси и явления, оптимално използване на природни ресурси и енергия (чл. 76, ал.2). 
Към националната стратегия се приема и план за действие, който обхваща период от 5 
години и съдържа конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, 
срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране, както и 
схема за организация, наблюдение и отчитане на изпълнението, оценка на резултатите, 
предприемане на коригиращи действия при необходимост. 
В допълнение на основния национален стратегически документ в областта на околната 
среда, се разработват и приемат и други национални планове и програми по компоненти 
на околната среда и фактори, които им въздействат. Те се основават на принципите, 
целите и приоритетите на Националната стратегия за околна среда и в съответствие с 
изискванията на специалните закони за околната среда (чл. 77). 
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В тази връзка, ОПООС съдържат раздели, които са обособени по компоненти и фактори 
на околната среда и следват както разпоредбите на специалните закони по околна среда, 
така и другите национални планове и програми, които се приемат в отделните сектори, 
като въздух, почви, отпадъци, шум. Специалните закони предвиждат самостоятелни 
задължения на общините за разработване на програми и планове за действие за 
опазване и устойчиво управление на съответните компоненти и намаляване или 
ограничаване на въздействието на някои фактори на околната среда. В повечето случаи 
както законите, така и подзаконовата нормативна уредба към тях уточняват по-нататък в 
разпоредбите си, че тези програми и планове са неразделна част от общинските програми 
за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда. 
Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предвижда създаването на 
програми и оперативни планове за действие с цел намаляване нивото на замърсяване на 
атмосферния въздух (чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1), които са неразделна част от общинските 
програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (чл. 27, ал. 
2). 
Съгласно Закона за почвите (ЗП) кметовете на общини разработват програми за 
опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за период не по-
кратък от три години (чл. 26). Тези програми също са неразделна част от общинските 
програми за опазване на околната среда. 
ОПООС съдържат и раздел „Лечебни растения” за опазването и управлението на лечебни  
растения (чл. 50 и чл. 51, Закон за лечебните растения), както и мерки, предвидени в план 
за действие по Закона за защита от шума в околната среда (чл. 9 и чл. 10, ЗЗШОС). 
 
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на национално ниво приемане на 
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО), (чл. 28 от 
ЗУО), както и задължение за общините да приемат програми за управление на 
отпадъците, които са интегрална част от ОПООС. Въпреки че не съществува изрична 
разпоредба за съотношението между общинските програми за управление на дейностите 
по отпадъците (ОПУДО) с НПУДО, ОПУДО следва да се съобразяват с национални 
стратегически документи като НСОС, НПУДО.  
 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Правни инструменти 
В някои случаи, законодателството улеснява органите на местното самоуправление и 
местната администрация като предвижда възможност за достъп и участие на 
представители на общините в процеса на вземане на решения на по-високо ниво, където 
те участват с консултативна функция или само за информация. В други случаи 
нормативни актове поставят задължение на органи от държавната администрация да 
информират органите на местно ниво за взети решения и издадени административни 
актове, които имат отношение към проблеми от значение за местната власт. 
 
Финансови инструменти 
Тук по-подробно се разглеждат финансовите инструменти, които са специално изведени в 
законодателството по околна среда, във връзка с осигуряване на средства за органите на 
местното самоуправление за реализиране на програми и мерки в областта на околната 
среда. 
Законът за общинските бюджети създава задължение на местните власти да предвиждат 
в своите бюджети средства да реализиране на приетите от общинския съвет стратегии за 
развитие на общината, както и на задълженията на общината по национални и 
регионални програми и проекти (чл. 11, ал. 1). 
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В специалния закон ЗООС се предвижда възможност за финансиране на общините от 
държавния бюджет за изпълнение на ангажиментите по опазване на околната среда (чл. 
80). Проекти на общините могат да се финансират от държавния бюджет или от 
национални фондове когато те са обосновани като приоритетни в общинските програми за 
околна среда. 
 
ЗООС създава един допълнителен източник на приходи за общинските бюджети за 
реализиране на мерки по приоритетите, определени в ОПООС (чл. 65). Приходите от 
глоби и санкции по закона, налагани от кметовете на общини, постъпват по бюджета на 
съответната община. Осемдесет на сто от санкциите за увреждане или замърсяване на 
околната среда над допустимите норми по чл. 69 постъпват по бюджета на общината, на 
чиято територия се намира санкционираният субект. Тези приходи, както и приходите от 
глоби за нарушаване на наредбите, приемани от общинските съвети във връзка с 
опазването на околната среда, се изразходват за екологични проекти и дейности по 
приоритети, определени в ОПООС. 
ЗООС предвижда също задължение за местните власти, ежегодно с приемането на 
общинския бюджет, по предложение на кмета на общината да се определят средства за 
изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските 
програми за опазване на околната среда.  
В ЗООС е предвиден и един специален финансов инструмент за реализиране на 
задълженията на местната власт за изпълнение на национални и общински стратегии и 
програми в областта на околната среда, включително на ОПООС. Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в изпълнение на 
своята дейност предоставя на общините финансови средства под формата на 
безвъзмездни помощи и безлихвени или нисколихвени заеми.  
Редица специални закони в областта на околната среда също предвиждат възможности 
за финансиране на дейности, свързани с изпълнение на ангажиментите на общините за 
опазване на околната среда.  
Законът за водите (ЗВ) подчертава задължението на общините да предвиждат в своите 
бюджети средства за изпълнение на ангажиментите по околна среда, предписвайки, че 
проекти, обекти и мероприятия с местно значение се финансират със средства от 
общинските бюджети или с общински извънбюджетни средства (чл. 198, ал. 2). ЗВ закрепя 
принципите на икономическото регулиране, основани на принципа за възстановяването на 
разходите за водните услуги, включително тези за околната среда и за ресурса и на 
принципа "замърсителят плаща". Те се реализират чрез провеждане на ценова политика, 
която осигурява подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на 
водите с оглед постигането на целите за опазване на околната среда (чл. 192). 
ЗУО предвижда възможност за финансиране от държавния бюджет на приоритетните 
дейности по изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово 
разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и рекултивация на места, 
замърсени с отпадъци (чл. 34, ал. 1). Финансират се само програми и проекти за 
изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които отговарят на 
последователността на мерките, определени в НПУДО и които са одобрени от министъра 
на околната среда и водите. Когато съоръженията и инсталациите не се използват 
съгласно изискванията, общините възстановяват средствата от държавния бюджет или 
международните програми на ПУДООС. 
ЗУО, в допълнение на ЗООС определя постъпване на сумите от глобите и имуществените 
санкции за нарушения на закона по бюджета на съответната община, когато 
наказателните постановления са издадени от кмета на общината (чл. 35, ал. 2). Тези 
средства се изразходват целево за проекти и обекти за третиране на отпадъци. 
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Законът за защитените територии (ЗЗТ) специално предвижда, че финансирането на 
дейностите на общините в защитените територии за извършване на възстановителни, 
поддържащи и други природозащитни дейности в тях, се подпомага от ПУДООС (чл. 74, 
ал. 1, т. 6) 
 
Общински наредби 
Общинските наредби са подзаконови нормативни актове, издавани от органите на 
местното самоуправление в изпълнение на техните правомощия (чл. 21, ал.2, ЗМСМА). 
На общинските съвети е предоставено правомощието да приемат наредби по въпроси от 
местно значение (чл. 22, ал. 1, ЗМСМА), с които те могат да определят изискванията за 
дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които 
произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на 
населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура 
(Чл. 21, ал. 1, т. 13, ЗМСМА). Общините имат право да предвиждат административно-
наказателна отговорност и санкции за нарушение на разпоредбите на техните нормативни 
актове. Кметовете могат да издават наказателни постановления въз основа на акт, 
съставен от длъжностни лица, посочени в съответната наредба (чл. 22, ЗМСМА). 
В изпълнение на своето правомощие, общинските съвети могат да приемат наредби в 
областта на опазване на околната среда, които да предвиждат разпоредби, 
детайлизиращи изискванията на законите и подзаконовите нормативни актове на 
изпълнителната власт в съответствие със специфичните особености на населеното 
място, характеристиките на околната среда и др. 
Приемането на общински наредби в областта на опазване на околната среда е 
предвидено в законовите норми като задължение за общините единствено по отношение 
на управление на отпадъците. Чл. 19 ЗУО предвижда, че Общинските съвети приемат 
наредби относно дейностите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. С тях се 
определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 
строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината. Общинските 
наредби трябва да бъдат разработени съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му, като заплащането за предоставяне на съответните 
услуги да бъде съобразено със Закона за местните данъци и такси. Приемането на 
общински наредби в останалите сектори в областта на опазване на околната среда е 
реализиране на възможността и на правомощията им, предоставени от ЗМСМА да 
определят специфични изисквания по въпроси, свързани с опазване на околната среда от 
местно значение.  
 
РАЗДЕЛ І. Анализ на средата 
 

1.1 Географско положение, релеф и климат  
 
Община Смолян е разположена на 854 км2 в Южен-Централен район на България, в 
централната част на Родопите и административно принадлежи към област Смолян. На Юг 
общината достига до държавната граница с република Гърция, но в рамките на нейната 
територия няма граничен контролно-пропускателен пункт. 
Общината се състои от 86 населени места – 1 град и 85 села. Общината е с най-голямо 
население в областта, 46 831 души. Преобладава градското население – около 71 %. 
Селското население е с висока степен на дислоцираност – 12 919 души живеят в 85 села, 
разпределени в 43 кметства.  

http://bg.guide-bulgaria.com/SC�
http://bg.guide-bulgaria.com/SC/Smolyan�
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Фигура 1. Географска карта на разположението на Община Смолян 
 
Релеф и полезни изкопаеми 
Релефът на общината се отличава с ясно изразен планински характер. Надморската 
височина се изменя от 680 м (в долината на р. Черна) до 2191 м (вр. Голям Перелик) като 
средната е около 1000 м. Релефът е силно разчленен – преобладават склонове с наклони 
между 20 и 30. Характерни са дълбоко всечените долини и заоблените била, в които 
заравнените повърхнини с наклони под 7 заемат съвсем ограничена площ – по-
разпространени са само по билото на Преспанския дял, в западната част на Мурсалица и 
в Триградското плато. Западните части на общината са заети от рида Мурсалица, който е 
ограничен от резки долинни или разседни склонове. В морфоложко отношение той се 
характеризира като обособена единица с радиално - лъчеста речно - долинна мрежа и 
широко плоско било на 1800 - 2000 м н.в. На изток се простира Перелишкия рид с най-
високия връх в Родопите - Голям Перелик – 2191 м. Лъчообразно спрямо този рид са 
разположени долините на реките Черна, Арда, Бяла и Тенес дере. В централната част е 
разположена малката Смолянска котловина. 
В община Смолян има уранови находища, чиято експлоатация е преустановена. Има 
находища на кафяви въглища, на оловно-цинкови руди, на сребро, на варовици по 
поречието на р. Арда, гнайс и глини, мрамор, инертни материали. 
 
Климат 
Климатът в района на общината е преходен между умерено-континентален и 
континентално-средиземноморски с два ясно изразени максимума и два минимума на 
валежния режим. Средната годишна температура е между 5 и 10оС, като намалява с 
увеличаване на надморската височина. Средната януарска температура е между -1 и -5, а 
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средната юлска между 13 и 20оС. Годишните температурни суми за периода с активна 
вегетация са между 2300 о и 1200о и също намаляват с увеличаване на надморската 
височина. Годишните валежни суми се колебаят между 99 и 1200 мм. Валежите от сняг са 
значителни в местата над 1300м и дните със снежна покривка са 80-100 годишно.  
 
Ландшафт 
Територията на община Смолян попада изцяло в класа на планинските ландшафти, който 
се характеризира с наличието на ясно изразена височинна поясност на природните 
елементи. Югоизточната и малко от северозападната част се намират в пояса на 
умерените хумидни ландшафти с букови гори, а централната част в пояса на хладните 
хумидни с иглолистни гори. Под влияние на човешката дейност част от естествените 
горски ландшафти са трансформирани в антропогенизирани (изменени). Делът на 
неизменените и слабо изменени горски ландшафти е 66%, като около 55% от тях се пада 
на иглолистните гори а останалата част на буковите. Силно изменените ландшафти, 
включващи селища, индустриални зони, мини и кариери, заемат само 1,6% от 
територията на общината. Останалите около 32% се падат на средно изменените 
ландшафти, като на голяма част от тях се падат на иглолистните гори (10%), смесените 
площи с аграрна и естествена растителност заемат 9%, горско-храстовата растителност 
8%, пасищата и ливадите 4,5%, а обработваемите земи – по-малко от 1%. Карти на 
съвременните ландшафти и видовете ландшафти в община Смолян – Приложение 6. 
 
Геология 
В геоложкия строеж на общината участват различни по възраст и състав скални 
формации. Най-голямо разпространение имат допалеозойските метаморфни скали, 
представени от гнайси, амфиболити, слюдени шисти, мрамори, талкошисти, кварцошисти 
и др. Основната част от гнайсите и шистите е разположена в северозападната и 
северната част на общината, а амфиболитите в южната. Мрамори се срещат на няколко 
места в централната и източната част, като в тях са развити карстови процеси водещи до 
образуване на пещери и други карстови форми. Палеозойските гранити и гранодиорити 
изграждат Смилянския плутон, част от мощния Родопски батолит, който е внедрен сред 
допалеозойските скали по време на херцинския тектонски цикъл. Те се разкриват на 
повърхността в южната част на общината. Обширни територии от централната и източна 
част на общината са заети от вулкански и вулканогенно-седиментни скали с палеогенска 
възраст представени от риолити, андезити, туфи и туфити.  
 
Съседни общини  
На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток с общините 
Баните, Мадан и Рудозем, на запад с община Девин, а на юг границите й съвпадат с 
държавната граница между Република България и Република Гърция.  
 

1.2 Водни ресурси и полезни изкопаеми 
 
Територията на община Смолян се характеризира със значителна водност, както по 
отношение на повърхностнотечащи, така и по отношение на подземни води. Значителните 
водни ресурси и неголямата гъстота на населението създават една много висока 
водообезпеченост от 9511 м3/ж/год., каквато малко райони в страната имат. 
Основните реки, протичащи през територията на общината, са: р. Черна, р. Бяла, р. Арда 
и р. Малка Арда, заедно с всичките си притоци. Тези реки са част от поречието на река 
Арда, която е десен приток на р. Марица. Освен горните реки през общината протичат: р. 



Община Смолян – Общинска програма за околна среда 2009 - 2013 

12 

 

Мугленска (Тенес дере) и р. Широколъшка, които са десни притоци на река Въча. Речната 
мрежа в региона се отличава с голяма гъстота - над 2 km/km2. 
Формирането на оттока на реките и деретата е за сметка на валежите от дъжд, 
снеготопенето и дренирането на подземните води (изворите). Средногодишните валежи 
за областта са около 800 мм (600 мм средногодишен валеж за страната). Средният модул 
на речния отток е в границите на 15-17 л/сек.км2. Максималните водни количества 
(високите води) се наблюдават през периода на пролетното пълноводие м. април – м. 
юни, когато е максимума на валежите. Продължителността на периода на пълноводие е 6-
7 месеца. Минимума на оттока на реките настъпва през периода м. юли – м. октомври, 
като абсолютният минимум е обикновено през м. август – м. септември, когато оттокът на 
реките се формира изключително от подземно подхранване. 
Тези реки са сравнително добре обхванати с мрежа от хидрометрични станции (ХМС) с 
дългогодишен период на наблюдения, продължаващи и в момента. Въз основа на 
данните от многогодишните им наблюдения е определено средното многогодишното 
водно количество на повърхностните води в обхвата на общината - 13.76 м3/сек. (без р. 
Бяла). Обемът на естествения годишен отток е 433.93 милиона м3. Минималният 
средномесечен отток на реките е 3.59 м3/сек. (без р. Бяла). Регионът се характеризира с 
малък коефициент на вариация на годишния отток, което е свързано с висока естествена 
зарегулираност на оттока. 
През последните 10-15 години се наблюдава тенденция и интерес за изграждане на малки 
водноелектрически централи (МВЕЦ) на реките Арда, Черна, Широколъшка, Мугленска и 
на притоците им, като се използва потенциала на наличните водни ресурси за 
производство на електроенергия чрез екологично чиста технология. 
На територията на община Смолян има изградени 8 броя микроязовири (Приложение 1.). 
Стените на всички микроязовири са от типа на земно-насипните. Строени са за 
рибовъдство и напояване и поради това са категоризирани като водни обекти – втора 
категория. Водите им не се наблюдават и изследват, което не позволява да се установи 
дали има съответствие на качествените им показатели на проектната втора категория. 
Техническото състояние на язовир “Пампорово” е лошо и е спрян от експлоатация. 
Съществуват проблеми с устойчивостта и водоплътността на стената и се нуждае от 
основен ремонт. На територията на общината се намират Смолянските езера. Те са 
естествени езера със свлачищен произход. От посочените езера само езеро Източно не е 
с постоянно водно огледало и през летно-есенния период пресъхва. Това показва, че 
няма постоянно подхранване от подземни води като останалите и притокът му е само от 
повърхностни дъждовни и снежни води. Площта на всички водни обекти – водни течения 
(реки и дерета) и водни площи (микроязовири и езера) е 3845 дка или 0.5 % от 
територията на общината.  
 
С най-голямо стопанско значение за региона са карстово пукнатинните подземни води. Те 
са се формирали мраморните комплекси на Добростанската свита, оформящи т. н. 
Смолянски карстов басейн. Тук се намира една от най-големите групи карстови извори в 
страната - Мугленските карстови изори. Формиралият се карстов поток се подхранва от 
валежи в областите на разкритие и от пукнатинните води в покриващите мраморите 
напукани скали. Дренирането се осъществява от карстови извори, по-важните от които са 
Хубча - с дебит 102-2261 л/сек; Долното Врело, кв. Райково - 80-150 л/сек; Горното Врело, 
кв. Райково 165-375 л/сек. Южната част на басейна, където мраморите са разслоени от 
шисти изворите са по-малки - изворът Шангобар -1.5-6 л/сек; Гълобовица - 0.5-1 л/сек; 
Дупката, с. Мормарско - 3-4 л/сек и др. Всички извори се характеризират с променлив 
дебит.  
На територията на общината няма установени и проучени минерални води с доказани 
лечебни свойства. Считаните за такива – извор Влаховски, намиращ се на левия бряг на 
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река Черна, под кв. Влахово и 6 броя извори в района на с. Могилица – не са проучвани 
относно количествените и качествените им показатели, поради което не се използват за 
лечебни цели. Два от тях – сондажите в с. Киселчово и в Бързелово дере, са топли 
(термални) с температура над 40 °С. 
Необходими са допълнителни проучвания и изследвания на тези води от 
специализираните лаборатории на Министерство на здравеопазването и изготвяне на 
окончателно становище (заключение) относно качествените показатели и възможностите 
им за използване за лечебни цели или за бутилиране. Подробна информация за 
основните хидрографски характеристики на водите на територията на община Смолян 
може да видите в Приложение 1. 
 

1.3 Екологична характеристика на община Смолян  

 
1.3.1 Атмосферен въздух  

 
Качество на атмосферния въздух 
Качеството на въздуха е последица от комбинираното въздействие на много и 
разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху 
разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване се 
определя както от количеството емисии от различни източници, така и от характера на 
разсейването им в атмосферата. 
Качеството на въздуха на територията на Община Смолян се следи от РИОСВ - Смолян 
чрез пункта за мониторинг в Регионален център на околната среда и водите - Смолян, 
който е представителен за региона, обслужван от инспекцията. Извършва се имисионен 
анализ на общ прах, фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2,5, серен диоксид, азотен 
диоксид/азотни оксиди и оловни аерозоли. Предстои въвеждане на нова Автоматична 
Измервателна Станция /АИС/ на кръстовище в кв.Райково. На територията на 
инспекцията се намира и фонова станция “Рожен”. Изграждането и функционирането на 
фонов мониторинг като част от Националната система за екологичен мониторинг 
(НАСЕМ) дава възможност да се получава пълна, обективна и комплексна информация за 
състоянието на компонентите и обектите на околната среда на фоново ниво. Получената 
информация се използва на национално ниво за решаване на различни природозащитни 
задачи и вземане на адекватни управленски решения. 
Извършените имисионни измервания през периода 2005 - 2007 година показват, че с 
изключение на прах и фини прахови частици, стойностите на всички останали показатели 
не надвишават пределно допустимите концентрации (ПДК). В посочения период са 
отчетени проби над ПДК само за прах и фини прахови частици както следва: 
 
2005 година  
През 2005г. са извършени 2542 определения за имисионен анализ. От тях пробите за 
серен и азотен диоксид са по 1000, за общ прах пробите са 250, за фини прахови частици 
пробите са по 292. Измерените наднормени стойности за фини прахови частици са 14% от 
всички измервания, като в сравнение с предходните години процента наднормени 
измервания е идентичен с 2003г. приблизително еднакъв с 2002 г. и е почти два пъти по-
висок в сравнение с 2004г. Причините за високия процент наднормени стойности са 
главно метеорологични, като в сравнително суха зима вследствие пясъка по улиците 
стойностите на прах и фини прахови частици се завишават. Неблагоприятно въздействие 
и компрометиране на резултатите от измерванията през 2005 г. оказва и строителния 
обект който се изграждаше в близост до пункта. Отчетени са и 8 проби над ПДК за общ 
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прах, две за м.януари и шест за март, със стойности от 0.254 - 0.358mg/м3. Стойностите 
на серен диоксид също се завишават през зимния сезон вследствие използваните горива 
в бита. 
Най-високите стойности на азотни окиси съвпадат, като пиковите стойности са през м.юни 
- юли, а през 2005 г.е имало още един пик през м.август - септември, което се дължи 
основно на увеличен автомобилен трафик през цитираните месеци. Констатират се и 
високите стойности на азотни оксиди през зимните месеци, които са вследствие на 
горивата в бита, автомобилния трафик, както и на ниското атмосферно налягане. 
Продължава да се наблюдава тенденцията най-високите стойности на серни оксиди, фини 
прахови частици и общ прах да са през зимните месеци вследствие на горивата в бита и 
опясъчаването през зимните месеци. От графиката за фини прахови частици се вижда, че 
измерените стойности от м.януари до м. април непрекъснато се увеличават, като през 
м.април те са най-високи. Тенденцията е постоянна и устойчива през годините, но 
постоянно увеличаване на финните прахови частици наблюдава  през периода януари-
април. В началото на пролетта са дадени предписания до всички общини за почистване и 
измиване на улиците в населените места. След измиване на улиците през пролетните 
месеци и вследствие на пролетните дъждове измерените стойностите на финни прахови 
частици и общ прах значително намаляват.  
 
2006 година 
Извършени са 2324 определения за имисионен анализ. От тях пробите за серен и азотен 
диоксид са по 1008, за общ прах - 144, а за фини прахови частици - 164. Докато 
пробонабиранията за серен и азотен диоксид са идентични с предходните години, 
пробонабиранията за прахови частици през 2006 г., в сравнение със същите замърсители 
през 2005 г., са съответно 106 бр. по-малко за общ прах и 128 бр. за ФПЧ10. През 2005 г. 
измерванията за прахови частици обхващат 80% от годината, докато за 2006г. са за 45% 
от годината. Малкият брой пробонабирания и неравномерното им разпределение през 
годината не дава възможност за обективна оценка, като през 2006 г. има отчетени 41 
проби над ПДК за фини прахови частици, 15 от тях са през м.януари със стойности от 84-
189 μg/м3, 12 за м. февруари със стойности от 82-160 μg/м3, 7 за м. март със стойности от 
63-109μg/м3, 4 за м.април със стойности от 69-81μg/м3, 1 за м. юни със стойност от 71 
μg/м3 и 2 за м. октомври със стойности от 64 и 66 μg/м3. Въпреки значително по-малкия 
брой пробонабирания наднормените стойности за 2005 г. и за 2006 г. е еднакъв по 41бр. 
През 2006 г. среднодневната норма за фини прахови частици беше намалена от 65 μg/м3 
на 60 μg/м3, като през годината има отчетени и 25 проби със стойности в интервала 50-
60μg/м3, т.е. наднормени стойности с допустимо отклонение. Измерените наднормени 
стойности за фини прахови частици са 25% от всички извършени измервания, като в 
сравнение с предходните години процента е почти два пъти по-висок в сравнение с 2002 г. 
и 2003 г. и три пъти по-висок в сравнение с 2004 г. Причините за високия процент 
наднормени стойности са неблагоприятното въздействие и компрометиране на 
резултатите от измерванията поради влиянието на строителния обект, който се изгражда 
в близост до пункта, както и метеорологични, като в сравнително суха зима и вследствие 
на пясъка по улиците, стойностите на прах и фини прахови частици се завишават. Видно 
от съпоставките е, че през зима с много снеговалежи, като 2004 г., имисиите значително 
намаляват.  
При анализиране на резултатите, се констатира, че през зимните месеци декември, 
януари, февруари и март има много на брой превишения, както и такива със стойности 
над 100 μg/м3, докато през останалата част от годината има единични превишения със 
значително по-ниски стойности. През 2006 г. бяха измерени наднормени стойности през м. 
юни и октомври, което е не характерно за пункта и е вследствие на извършващото се 
строителство.  
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Отчетени са и 7 проби над ПДК за общ прах /ОСП/, три за м.януари, три за февруари и 
една за март с максимална стойност от 0,362mg/м3. Броят на пробите с наднормени 
стойности за ОСП е с една по-малко от 2005г при 106 пробонабирания по-малко.  
Стойностите на серен диоксид също се завишават през зимния сезон вследствие 
използваните горива в бита. Наблюдава се тенденцията най-високите стойности на серни 
оксиди, фини прахови частици и общ прах да са през зимните месеци вследствие на 
горивата в бита и опясъчаването през зимните месеци.  
Най-интересна и характерна е графиката за серен диоксид, като в сравнение с 2005 г. 
нямаме пик на серен диоксид през м. X-XII, което може да се обясни със сравнително 
топлото време и малкото използване на горива през цитирания период. Съпоставяйки 
графиките през 2005 г. и 2006 г., се вижда, че при студена зима (2005 г.) стойностите на 
серен диоксид се увеличават, а при мека и топла зима (2006г.) намаляват.  
От графиката за азотни окиси се вижда една почти равномерност на разпределение на 
стойностите, което се дължи на увеличения автомобилен трафик, като тенденцията е 
постоянна. 
 
2007 година  
През 2007 год. пробонабирането от пункта за мониторинг, намиращ се в сграда на РИОСВ 
- Смолян се възобнови на 14.03.2007 год., като за годината са отчетени 47 превишения на 
ФПЧ -10. През месеците юли и август са измерени 6 наднормени стойности на фини 
прахови частици от 52,4-82,9 µg/m³. Изключително горещите дни през втората половина 
на месец юли са причина за високите стойности. През студените месеци – октомври, 
ноември и декември са измерени съответно 9, 11 и 17 наднормени стойности от 52,4-
142,3 µg/m³. Използваните горива в битовия сектор (дърва, въглища) и опясъчаването на 
улиците, вследствие на тежката зима са причините за наднормените стойности. Община 
Смолян е уведомена и е издадено предписание до 31 май 2009 год. да се изготви 
програма за намаляване нивата на ФПЧ-10 на нейна територия. 
Извършени са 2254 определения за имисионен анализ. От тях пробите за серен и азотен 
диоксид са по 1012, а за фини прахови частици - 230. Докато пробонабиранията за серен 
и азотен диоксид са идентични с предходните години, пробонабиранията за прахови 
частици през 2007г. в сравнение със същите замърсители през 2006 г. са съответно 106 
бр. по-малко за общ прах и 128 бр. за ФПЧ10. През 2006 г. измерванията за прахови 
частици обхващат 45% от годината, докато за 2007 г. са за 63% от годината. Малкият брой 
пробонабирания не дава възможност за обективна оценка, като през 2007 г. има отчетени 
47 проби над ПДК за фини прахови частици. През 2007 г. среднодневната норма за фини 
прахови частици беше намалена от 60 g/м3 на 55 g/м3, като през годината има 
отчетени и 5 проби със стойности в интервала 50-55g/м3, т.е. наднормени стойности с 
допустимо отклонение. Измерените наднормени стойности за фини прахови частици са 
20% от всички извършени измервания. Причините за високия процент наднормени 
стойности са  неблагоприятното въздействие и компрометиране на  резултатите от 
измерванията от строителния обект, който се изгражда в близост до пункта, както и 
метеорологични, като в сравнително суха зима и вследствие на пясъка по улиците 
стойностите на прах и фини прахови частици се завишават. От 2006 г. се констатират  
наднормени стойности и през периода м. май - м. октомври, което е вследствие на 
извършващото се строителство и увеличения автомобилен трафик. 
В пункта за мониторинг, съгласно Заповед №264 от 28.03.2007 г. на министъра на 
околната среда и водите е преустановено измерването на общ прах /ОСП/. 
Стойностите на серен диоксид също се завишават през зимния сезон вследствие 
използваните горива в бита.  
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Постоянни източници на емисии  
Данните от направения емисионнен контрол по показатели е даден в Таблица 1. 
 
Таблица 1. Данни на постоянните источници на емисии 

Година 
Серни 
оксиди 

Азотни 
оксиди 

Неметанови 
летливи 
органични 
съединения 

Метан  
Въглероден 
оксид 

Въглероден 
диоксид 

Дву-
азотен 
оксид 

Амоняк 

2004 89,42 10,25 540,71 346,14 9,62 5225,10 0,94 0,00
2005 130,5 17,3 229,7 214,1 8,6 9763,4 1,7 0,0
2006 128,6 15,1 322,6 221,5 4,0 8685,1 1,4 0,0
 
2005 година 
За наднормено замърсяване на въздуха продължават да текат текущи ежемесечни 
имуществени санкции на: Асфалтова база - Фатово, Асфалтова база - Тикале, Гамакабел 
- Смолян, Родопска тъкан - Смолян. Наложена е нова ежемесечна имуществена санкция 
на Отоплителна централа - Смолян. 
През 2005 година са въведени в експлоатация следните обекти, имащи отношение към 
качеството на атмосферния въздух: Бензиностанция и газстанция на “Петроойл” и 
Бензиностанция на “Еврогаз” в гр.Смолян. 
 
2006 година 
За наднормено замърсяване на въздуха продължават да текат текущи ежемесечни 
имуществени санкции на: Асфалтова база - Фатово, Асфалтова база - Тикале, 
“Гамакабел”АД - Смолян, “Родопска тъкан”АД - Смолян и Отоплителна централа – 
Смолян.  
 
2007 година 
За наднормено замърсяване на въздуха продължават да текат текущи ежемесечни 
имуществени санкции на: Асфалтова база-Тикале, Гамакабел-Смолян, Родопска тъкан-
Смолян и Отоплителна централа –Смолян. 
С ДПК са въведени  в експлоатация 2 нови бензиностанции – ЕТ „Бялков” – гр.Смолян, 
„Лукойл България” ЕООД – гр.Смолян. Извършена е цялостна реконструкция и приета на 
държавно-приемателна комисия бензиностанция на „Петрол”АД - 5311-гр.Смолян.  
 
Постоянни източници на замърсяване 
Източниците на замърсяване на въздуха на територията на общината могат да бъдат 
класифицирани и групирани по относителен дял както следва: 
 битови източници, разположени в жилищни райони; 
 автомобилен транспорт; 
 горивни инсталации за технологични нужди и отопление. 
 

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и мазут, 
замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни 
оксиди. Интензивният автомобилен транспорт отделя около 60 % от емисиите на 
въглероден оксид, 25 % от емисиите на въглероден диоксид, около 35 % от общите 
емисии на азотни оксиди, 40 % от емисиите на летливи органични съединения и оловни 
аерозоли вследствие използването на оловни бензини. Остарелият автомобилен парк в 
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общината (около 80 % от регистрираните автомобили са над 10 години) допълнително 
завишава емисионните натоварвания. 
Извършени са 42 проверки на обекти попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване 
на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни лакове (ДВ,бр.20/2007 год.). 
Това са складове на едро, магазини, автосервизи и цехове за производство на мебели и 
дограма. 
Във връзка с прилагането на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на 
летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на 
употребата на разтворители  са извършени 36 проверки, дадени са 8 предписания. 
Издадени са две решения за утвърждаване на ПУР (планове за управление на 
разтворителите), съгласно чл.20 от Наредба №7 - на ателие за химическо чистене 
„Свежест” на ЕТ „Митко Узунов” – гр.Смолян и ателие за химическо чистене „Сияние” на 
„Чаталбашеви” ООД – гр.Смолян. 
 
Изводи: 
Представените данни показват, че големи промишлени замърсители няма на територията 
на общината. Атмосферният въздух в общината е с относително висока степен на 
чистота. Потенциалът на въздушния басейн е висок, не се създават предпоставки за 
продължително задържане на вредни вещества в приземния слой. 
Положителните тенденции, във връзка с качеството на въздуха са следните: 
 подобряване топлотехническите характеристика на сградите, направа на изолации, 

подмяна на дограма, подмяна на отоплителни инсталации;  
 високите цени на енергоносителите принуждават собствениците на отоплителни 

инсталации да завишат контрола по разхода на гориво, оптимизират технологичния 
процес (топлоносителят се подава и използва по-рационално), следят и използват 
сертифицирано гориво, използват гъвкаво работно време, инвестират в 
газифициране на отделни обекти което води до намаляване на емисиите от 
неподвижни горивни източници; 

 изграждане на нов асфалтосмесител „АММАНН”, монтиран в асфалтова база 
Фатово, с голяма производителност, автоматично управление и нисък потенциал 
на емисиите.  

 
Неблагоприятните тенденции са: 
В региона се извършва много ново строителство в няколко курортни ядра около Смолян, 
както и в самия общински център. При извършване на строителните работи качеството на 
атмосферния въздух се влошава, като тенденцията е това да продължи и през 
следващите години. Замърсяването на въздуха ще е около площадките на изгражданите 
обекти и ще бъде с временен характер. При експлоатация на същите не се очаква 
негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 
Увеличения инвеститорски интерес в региона, многото строителни обекти и дейностите 
свързани с тяхното изграждане влошават качеството на въздуха. Неблагоприятна 
тенденция е, че в новоизградените обекти се монтират и експлоатират котли с различно 
гориво (ток, твърдо гориво, нафта), без инвеститорите да се съобразяват с 
метеорологични и орографски дадености, като за вида гориво РИОСВ - Смолян научава 
“постфактум”, което затруднява дейността на инспекцията. Значително увеличения 
автомобилен трафик, който е с постоянна тенденция, увеличава емисиите от 
автомобилния транспорт. 
По отношение на новата Наредба за бои и лакове, тенденцията е увеличаване на броя на 
използваните продукти, следствие на подобряване условията на живот и разрастващото 
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се ново строителство. Увеличават се и физическите и юридическите лица, предлагащи и 
използващи продукти от Наредбата. 
По отношение на Наредба №7, броят на обектите контролирани съгласно Наредбата, е 
постоянен, количествата използвани разтворители са идентични с предходните години. 
По отношение на Наредба №16, продължава да се приемат 4-5 нови бензиностанции 
годишно, като тенденцията е устойчива и постоянна през последните години. Следствие 
на увеличаващият се автомобилен трафик, се увеличава и употребата на бензини. 
Тенденцията също е постоянна през годините. 
 

1.3.2 Води, качествени аспекти  
 
Основни източници на замърсяване на водните течения в общината са преди всичко 
изпусканите в тях непрестанно отпадъчни битово-фекални води от населените места и 
недостатъчно пречистените води от промишлените предприятия. 
Немалък дял за замърсяването на повъхностните води в общината има промишления 
сектор, като с най-високо съдържание на замърсяващи вещества са отпадъчните води от 
хранително-вкусовата промишленост. При обектите от хранително-вкусовата 
промишленост, замърсяването е с органичен характер: по показатели рН, БПК5,НВ, общ 
азот, общ фосфор. Другите обекти от промишления сектор формират отпадъчни води в 
малки количества и не оказват съществено вредно въздействие върху водните обекти.  
Наблюденията върху качествените показатели на реките Черна, Арда, Малка Арда и Бяла 
се извършват от РИОСВ – Смолян на определени пунктове, включени в мрежата за 
мониторинг на повърхностните води. Данните от изследванията показват, че 
замърсяването на водите над пределно допустимите концентрации е основно от 
органични вещества, от непречистените води от населението и някои предприятия. Най-
често се надвишават ПДК по показателите нитритен и амониев азот, неразтворени 
вещества, фосфати за водоприемници ІІ-ра категория1 (Приложение 2 ). Средните 
концентрации на амоняка варират между 0.1 и 1.8 mgl/l. Най-високите средногодишни 
концентрации са били измерени на пункт -1.51 “Черна река след квартал Устово”. Високи 
амонячни концентрации в този пункт  могат да се обяснят със заустването на нетретирани 
битови води от Смолян. 
Над ПДК са и микробиологичните показатели – общ брой микроорганизми, общ коли титър 
и етерихия. 
Освен физикохимичния и микробиологичен мониторинг се осъществява и 
хидробиологичен, установяващ способността на водните течения да се самопречистват и 
сроковете за възстановяване на поразените участъци. За оценка на качествата на водите 
се използва биотичен индекс с 5-степенна скала. Въз основа на него р. Черна и р. Арда в 
периода 2005 - 2007 година се характеризират със следната замърсеност: 
 над гр. Смолян - чисти води с БИ 5; 
 до КАТ – Райково - средно замърсени с БИ 3; 
 след кв. Устово - средно замърсени с БИ 3; 
 при с. Търън - средно замърсени с БИ 3; 
 преди вливането р. Арда - средно замърсени с БИ 3-4. 
 над с. Арда - чисти води с БИ 5; 
 след с. Смилян - слабо замърсени с БИ 3-4. 
 

                                 
1 Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”. PHARE BG 2003/005-630.05 
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Наблюдава се силно органично замърсяване на р. Черна от канализацията на гр. Смолян. 
Въпреки това реката много бързо се самопречиства до средни стойности на замърсяване 
(след 7 км) и не оказва замърсяващ ефект върху водоприемника р. Арда. 
 
Източници на замърсяване на водите на територията на общината 
Замърсяването на реките и деретата с органични вещества от отпадъчните битови води 
влияе върху качествата им. Липсата на пречиствателни съоръжения и заустването на 
отпадните води от канализацията директно в реките и деретата, води до постоянно 
натоварване на водните течения с органични замърсители. До момента единствената 
действаща ПСОВ е изградена през 1985 г. за пречистване на водите в к.к. „Пампорово”. 
Останалите населени места нямат изградени пречиствателни съоръжения.  
Ниската ефективност на пречистване на пречиствателните станции в предприятията от 
хранително-вкусовата промишленост е една от причините за съществуващото 
замърсяване на водоприемниците, в които се заустват производствените отпадъчни води. 
Пречиствателните станции на мандрите в с. Славейно и Кутела, на “Смиледа” ЕООД – с. 
Смилян са в лошо техническо състояние, не се поддържат и експлоатират правилно, 
нуждаят се от реконструкция или изграждане на нови съоръжения. 
Състоянието на пречиствателните съоръжения и ефектът от пречистване на работещите 
на територията на града промишлени предприятия са посочени в Приложение 3. 
 

1.3.3 Отпадъци 
 
Количество генерирани отпадъци 
През 2006 г. на територията на община Смолян са генерирани общо 22275,4 т. битови 
отпадъци, което показва сериозно увеличение спрямо предходните две години. Така 
например през 2005 г. са генерирани съответно 19513.9т, а през 2004 г.- 13550т. За 
последните 5 години средно на глава от населението количествата генерирани отпадъци 
варират между 300 и 378 кг., което е под средните стойности за страната. 
 
Таблица 2. Количества генерирани отпадъци2 

Количество Вид  Мярка 
2004 2005 2006 

Отпадъци т 13550.80 19513.9 22275.4 
В т.ч. Опасни т 22.6 22.4 62.1 

 
Производствени и опасни отпадъци 
Най-голям дял от производствените отпадъци се пада на отпадъците от 
дървопреработването, която е една от структуроопределящите стопански дейности в 
общината. По-малки са количествата на текстилните отпадъци, образувани от шивашките 
и текстилни фирми. Общите количества образувани производствени отпадъци за 2005 г. 
възлизат 3 386.8 тона, а за 2006г. съответно 6277.6 тона. 
Опасните отпадъци са предимно утайки от галванични производства, отработени масла, 
отпадъчни нефтопродукти, биологични и др. Общото количество на образуваните опасни 
отпадъци за 2005г. от обекти на територията на община Смолян е 62.2 тона. За 
следващата година, на територията на общината са отчетени значително по-малко 
количества на образуваните опасни отпадъци, съответно 18.2 тона. От тях 9.752 тона са 
отпадъци от масла и нефтопродукти и маслени филтри. Тази драстична разлика в 
стойностите едва ли се дължи на друга причина освен непълна информация и/или 

                                 
2 Данните за отпадъците са от отчетните книги на депото за битови отпадъци 
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интерпретация на изходните данни. Това още веднъж показва нуждата от адекватно 
информационно осигуряване, което да служи като основа за дейностите свързани 
управлението на отпадъците, в това число и на опасните. 
Един от основните генератори на опасни отпадъци в общината е МБАЛ “Проф. д-р Братан 
Шукеров АД - гр. Смолян, която през 2006 г. е формирала общо 25.8 тона болнични 
отпадъци, от които 4.9 тона класифицирани като опасни и са предадени за обезвреждане 
в инсинератор. Останалите 20.900 тона са отпадъци с неопасни свойства. Болницата има 
сключен договор с фирма, която има разрешение по ЗУО за транспортиране и 
обезвреждане на опасни отпадъци от хуманното здравеопазване. През 2009 г. предстои 
да заработи регионална инстлация за инсинериране на опасни болнични отпадъци на 
територията на община Пловдив и се предвижда МБАЛ “Проф. д-р Братан Шукеров АД - 
гр. Смолян да бъде покрита от него.  
 
Таблица 3. Справка за опасните отпадъци от хуманното здравеопазване на 
територията на Община Смолян3 

Количество образувани 
отпадъци 

Лечебни 
заведения на 
територията на 
Община Смолян 
 

Помещения 
за временно 
съхранение 
на опасните 
отпадъци 2006г. 2007г. 2008г. 

Транспортир
аща фирма 

Вид на 
инсталацията за 
обезвреждане на 
болнични 
отпадъци 

1. МБАЛ “Д-р 
Братан Шукеров” 

АД-Смолян 
ДА 4.898т. 5.089т. 4.610т. 

“МЛ-България” 
АД-гр. 

Пазарджик 

SINTION 1 
Комбинирана 
система за 

дезинфекция и 
стерилизация 

/високочестотни 
вълни с действието 

на пара-
автоклавиране/ 

2.”Медицински 
център-Смолян” 

ООД 
ДА 0.060т 0.075т. 0.075т. 

“МЛ-България” 
АД-гр. 

Пазарджик 

SINTION 1 
Комбинирана 
система за 

дезинфекция и 
стерилизация 

/високочестотни 
вълни с действието 

на пара-
автоклавиране 

3.”Областен 
диспансер за 

пневмо-
фтизиатрични 

заболявания със 
стационар”-
Смолян 

ДА - 0.102т. 0.235т. 

“Медиком” 
ЕООД-гр. 
София 

/оператор на 
инсинератора 

на ВМА/ 

инсинератор 

4. “Областен 
диспансер за 
психични 

заболявания със 
стационар” 

ДА .- 0.005т. 0.141т. 

“Медиком” 
ЕООД-гр. 
София 

/оператор на 
инсинератора 

на ВМА/ 

инсинератор 

 

                                 
3 Дадените количества отпадъци за 2008 г. са  образувани и предадени  за обезвреждане до 25.11.2008 г 
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На територията на общината съществуват 2 склада за съхраняване на негодни и 
забранени за употреба препарати за растителна защита (местност Герзовица и с. Търън). 
Те са санирани, охраняват се и не представляват сериозен риск. По данни от извършена 
съвместна проверка през 2006 г. количествата са както следва: с. Търън – 8 600 кг 
прахообразни препарати и 400 литра течни; гр. Смолян, местност „Герзовица” – 33 650 кг 
прахообразни и 3 370 литра течни препарати, или общо за двата склада 46 тона. В 
община Смолян препаратите не са поместени за съхранение в контейнери от типа Б-Б 
куб.  
 
При предаване на опасните отпадъци се попълват Транспортни карти, съгласно 
Приложение №4 на Наредба №9/04 г. 
 
Другите основни генератори на опасни отпадъци са: 

 “ЕМЕ” АД – утайки от галванични производства в количество 1.5-2 м3/годишно, 
които се депонират в хвостохранилище Рудозем; 

 бензиностанции – отпадъчни нефтопродукти, които се предават за преработка; 
 автосервизи – отработени масла, предаващи се също за преработка; 

 
През 2006 г. за обекти на територията на община Смолян са издадени 8 броя разрешения 
за дейности с опасни отпадъци, 20 броя регистрационни документи за дейности с 
производствени отпадъци и 2 броя удостоверения за площадки за събиране на черни и 
цветни метали.  
 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
Третирането и транспортирането на строителните отпадъци се извършва на депо за 
битови отпадъци Теклен дол. В резултат на повишенето строителство количеството на 
този отпадък се увелимчи многократно и през 2008 година e 4858 тона. Това налага 
необходимастта от създаване на депо за строителни отпадъци. 
 
Третиране на отпадъците и съоръжения 
Системата за организирано събиране на битовите отпадъци обхваща почти 100 % (94.8 % 
по данни на община Смолян) от населението в общината. Основните проблеми при 
предлагането на услугата са свързани с неравномерното пространствено разпределение 
на населението върху територията на общината, силно повлияният от планинския 
характер на територията на общината модел на формиране и разпределение на 
селищната мрежа и специфичните условия за транспортен достъп до определени 
населени места. Тези лимитиращи фактори допълнително затрудняват дейностите, 
свързани с организираното сметосъбиране и сметоизвозване в общината. Дейностите по 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци са възложени чрез договор на „ТИТАН 
КЛИНЪР” ООД гр. Кърджали. Събирането на отпадъците се извършва в контейнери 
“Бобър” 1.1 м3, варели “МЕВА” 0.11 м3, контейнери 4 м3 и полиетиленови чували за някои 
обекти в к.к. Пампорово. Обслужването на съдовете за отпадъци става с един бордови 
автомобил “МАН”, два броя “Мерцедеси”-самосвали и един “Щаер”, три броя „Мерцедес”-
сметосъбирачи и един брой”Исузу” –1 контейнеровоз. 
 
Усилията на общинското ръководство са насочени към непрекъснато усъвършенстване и 
обновяване на материално-техническата база за управление на отпадъците. В резултат 
на това през последните години системно се насочват финансови ресурси за подобряване 
и обновяване на съоръженията, обслужващи сметосъбирането в общината. Така 
например през 2006 г. са доставени: 40 бр. съдове тип „Бобър”,  80 бр кофи тип 
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„Карнобат”,  3 сметосъбиращи извозващи машини, 1 метачна машина за улици и 3 
самосвала.  
 
Съществуващата система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 
функционира в последните години сравнително добре и не създава предпоставки за 
влошаване качествата на околната среда и негативно влияние върху здравето на хората. 
Битовите отпадъци, събрани на територията на общината, не се преработват преди 
крайното им обезвреждане. Единственият метод на обезвреждане, който се прилага към 
момента, е депонирането. Съоръжението, което се използва, е общинското депо за 
битови отпадъци, отстоящо на 15 км от града, в м. Теклен дол. Площта му е 120 дка, 
капацитетът е 621 843 м3 уплътнени отпадъци и срок за експлоатация – 30 години при 
годишен обем депонирани отпадъци 78 099 м3. Експлоатира се от 1992 година и на него 
до сега са депонирани 186 077 тона отпадъци. Към момента освен битовите отпадъци на 
сегашното депо се депонират и неопасни производствени отпадъци, както и болнични 
отпадъци, за които все още не е намерена най-подходящата алтернатива за 
екологосъобразното им обезвреждане. С решение на правителството от края на декември 
2007 бяха изключени от държавния горски фонд 112.048 дка в местността Теклен дол, 
които ще бъдат използвани за реконструкцията и модернизацията на регионалното депо 
за твърди битови отпадъци в Смолян.  
 
Инвестиционният проект за реконструкция и модернизация на депото за твърди битови 
отпадъци в Смолян е включен в Националната програма за управление на отпадъците и 
се финансира изцяло от държавата. Новото разширено сметище ще заема площ 120 дка и 
ще обслужва освен община Смолян и общините Чепеларе, Баните, Лъки, курорта 
Пампорово и бъдещия спортно-туристически център "Перелик". Общият обем на депото 
възлиза на 526 511 куб.м депонирани отпадъци, а срокът на експлоатация е 30 години. 
Депото включва общо три клетки и една сепараторна инсталация. Отделно се предвижда 
и изграждане на претоварни станции в обслужваните общини. Проектът е разработен от 
"Югстрой" - Мадан, през 2006 г. с финансиране от Министерството на околната среда и 
водите в размер на 125 хил. лв. 
 
Реален старт на строителните работи, които се извършват, без да се прекъсва процесът 
по извозване и депониране на смолянските отпадъци, е даден в началото на 2007 г. с 
отпуснатите 1 млн. лв. от държавния бюджет. След проведени обществени поръчки за 
главен изпълнител е избран консорциум "Екотрадекс груп", а за строителен надзор - 
"Пътинвест инженеринг" АД. Срокът за приключване на първия етап е до края на 2009 г. 
Сметохранилището е разположено над Смолян, поради което не трябва да се допуска 
замърсяване на река Черна и посредством речното течение - на по-долу лежащия 
водосбор. Затова съществена част от проекта включва дейности по улавяне и отвеждане 
на чистите води, заустващи се в Теклен дол, преди да достигнат тялото на 
сметохранилището. 
 
Технологията на обезвреждане на твърдите битови отпадъци предвижда разделяне на 
депото на три етапа: 

I етап - между профил 13-13 и профил 8-8 с обем 167 361 куб.м 
II етап - между профил   8-8 и профил 5-5 с обем 185 142 куб.м 
III етап между профил  5-5 и профил 3-3 с обем 174 008 куб.м. 
 

Вертикалната планировка на дъното ще се извършва успоредно с изграждане на I етап на 
депото. Предвижда се отнемане на 1.5-2.00 м от натрупаните отпадъци и предепониране 
в зоната, определена за експлоатация на депото. Върху цялото дъно за покриване на 
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отпадъците (площ 15 хил. кв.м) ще се полага дренажно-хидроизолационният пакет. Пред 
диги 1 и 2 успоредно на оста им ще се монтират тръби HDPE ф315 перфорирани, които се 
включват към шахтите за инфилтрат. 
 
На територията на депото в Смолян се предвижда пускане в действие и на сепарационна 
инсталация като част от системата за разделно събиране на отпадъци в община Смолян. 
В нея се предвижда преработване и на неопасни отпадъци, генерирани от 
производствени предприятия. Тя ще бъде разположена в производствено метално хале, 
където ще бъдат обособени и гаражи, работилница, автомивка, офиси, складове за 
съхранение на готовите за транспортиране бали със сортираните и подготвени за 
рециклиране отпадъци. 
 
Най-същественият проблем за депото е свързан със сравнително голямото разстояние на 
част от включените в проекта общини, и най-вече Лъки и Баните. От приложената 
картосхема (фиг.2.) става видно, че за тези територии ще са необходими значителни 
усилия и време за регулярно транспортиране на отпадъците - 60 и повече минути и 
значителен финансов ресурс.  
 

  

Фиг. 2 Карта на достъпа до РДТБО „Смолян” от страна на включените за обслужване територии 

 

За частичното преодоляване на този проблем е необходимо въвеждането на ефективен 
модел за организация на транспорта, чрез който да се търси максимално оптималния 
маршрут и график на сметоизвозване до претоварните станции и в последствие до 
РДТБО „Смолян”. 
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Система за разделно събиране на отпадъците 
На територията на общината от началото на 2005 г. действа система за разделно 
събиране на отпадъци, реализирана съвместно от община Смолян и фирма „Екопак 
България” АД. На територията на общината са разпределени общо 95 комплекта цветни 
контейнера, разположени по 3 бр. в една точка за гр.Смолян и селата Момчиловци, 
Смилян, Стойките, Широка лъка, Търън, Арда и Могилица. Към настоящият момент 
системата за разделно събирене на отпадъците на територията на обхваща около 50% от 
населението4. 
Фирмата оператор ЕТ ”Тома Хараламбов 50”, с която „Екопак България”АД има сключен 
договор, разполага с 1 брой специализиран автомобил - Мерцедес с товароподемност 7 т. 
Фирмата разполага с площадка за съхранение на отпадъците от опаковки, на която се 
извършва сортиране и балиране на отпадъците. 
 
Таблици за разделно събрани количества отпадъци от опаковки през 2007г. и 2008г. 
 
СЪБРАНИ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „ИГЛУ“ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2007 ГОДИНА (в тонове) 

Месец Хартия Пластмаса AL 
Композитни 
опаковки 

Стъкло Боклук 

януари 0,3850 1,1100   0,0020 1,8300 0,1230 
февруари 0,9430 0,7500   0,0095 1,6500 0,1360 

март 1,1390 0,4980   0,0070 1,2500 0,2060 
април 1,1230 0,5430   0,0115 0,9500 0,2270 
май 0,6520 0,6380   0,0105 1,5200 0,0840 
юни 0,2110 0,4540   0,0040 0,5300 0,0500 
юли 0,4390 0,5640   0,0105 2,8600 0,2230 
август 1,0700 0,7040   0,0095 0,6050 0,1530 

септември 1,2000 2,0160   0,0010 0,9780 0,1180 

октомври 1,2000 0,8205 0,0015 0,0085 0,9500 0,0950 
ноември 1,4030 0,8290   0,0040 1,8810 0,1050 
декември 1,4500 0,8433   0,0047 0,6800 0,1400 
Всичко: 11,2150 9,7693  0,0827 15,684 1,6600 

 
 
 
СЪБРАНИ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „ИГЛУ“ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2008 ГОДИНА (в тонове) 

Месец Хартия Пластмаса AL 
Композитни 
опаковки 

Стъкло Боклук 

януари - - - - - - 
февруари - - - - - - 

март - - - - - - 
април 3217 1882 - - 5700 2054 
май 3420 2370 - - 3140 1685 
юни 3700 2422 - - 3820 2150 
юли 3305 2147 - - 1580 895 

                                 
4 Неофициална информация. 
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август 2147 1182 - - 1877 1046 

септември 3846 2608 - - 3780 1527 

октомври 3658 2668 - - 3795 1659 
ноември 4350 2700 - - 3250 1386 
декември 4392 2905 - - 3675 1233 
Всичко: 32035 20884   30617 13635 

 
От така отчетените събрани количества отпадъци от опаковки за 2007 и 2008 години се 
забелязва чувствително увеличение на количествата разделно събран отпадък от 
домакинствата в Смолянска община.  
 
„Екопак България”АД, съвместно с община Смолян е реализирала рекламни и 
информационни кампании до момента с цел повишаване заинтересоваността на 
населението да участва в разделното събиране на отпадъците от опаковки. Целевите 
групи, към които са насочени кампаниите са домакинства, училища и търговски обекти. 
Кампаниите включват дейности с деца, разпространение на рекламни материали и 
реклами в местните медии. 
Община Смолян съвместно с „Екопак България”АД реализира изграждането на нова 
детска площадка в гр. Смолян. Ежегодно община Смолян съвместно с „Екопак 
България”АД изработва програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
образувани от домакинствата, административните учреждения, училищата, търговските и 
туристически обекти, разположени на територията на общината. Годишната програмата е 
съобразена с необходимостта от увеличаване на дела на отпадъците от опаковки, 
генерирани в община Смолян. Цели се, да се мотивират хората да прилагат разделното 
събиране на отпадъци от опаковки, като се създаде собствена система от мерки и 
стимули за насърчаване на екологично отговорното им поведение и грижа към средата, в 
която живеят. Предвижда се организирането на семинари свързани с разделното 
събиране на отпадъци от опаковки, които да се реализират от „Екопак България”АД и 
общината, с участието на търговски, туристически фирми, административни учреждения, 
на теми насочващи вниманието на хората към връзката между разделното събиране и 
рециклирането на отпадъците от опаковки /повторна употреба/. Целите на кампанията са: 
 широко общественно обсъждане;  
 надграждане на познаваемостта системата за разделно събиране на отпадъци и 

видовете опаковки предназначени за събиране в цветните контейнери;  
 информация за начините на изхвърлянето им и повишаване дела на годните за 

рециклиране отпадъци;  
 ангажиране на браншовия бизнес в използване на системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, планиране и намаляване разходите за смет. 
 
Нерагламентирани сметища 
В община Смолян този проблем е решен. Около блоковете и покрай малките населени 
места се появяват инцидентно локални замърсявания с ТБО, които се ликвидират в 
сравнително кратки срокове. Основна причина за това е безотговорното отношение от 
страна на гражданите, относно изхвърляне на отпадъците само в определените за целта 
съдове. Предотвратяването на появата на нови локални и нерегламентирани сметища се 
постига чрез засилен контрол и прилагане на принципа „замърсителят плаща”. В тази 
връзка се работи и за по-добра информираност на населението. Сметосъбирането се 
контролира на основата на инцидентни и планови проверки от страна на общината. 
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1.3.4 Почви и нарушени терени 
  
В общината са разпространени главно кафяви горски почви. Този тип почви са с 
ограничено съдържание на минерални химически елементи, с плитък почвен хоризонт и 
ниска плодородност. По механичен състав тези почви са песъкливо-глинести и глинесто-
песъкливи, рохкави. Хумусният им хоризонт има малка мощност – 10-20 см, а профилът 
40-60 см. Съдържанието на органичното вещество е ниско и определя почвите в 
общината като слабо хумусни. Наличието на хумус е в граници от 1.14-4.15 %. Почвената 
реакция е от слабо до средно кисела.Разпространени са и делувиално- и планинско- 
ливадни почви. 
 
Почвите в района на общината са чисти. Няма данни за замърсени земеделски земи от 
промишлени дейности. Таблици и оценка на оценка на състоянието на почвите ще 
откриете в Приложение 4. Причини за доброто екологично състояние на почвите е 
отсъствието на “активна” промишлена дейност, както и интензивна селскостопанска 
дейност. 2% от територията на общината е с “умерен до висок действителен риск”, 9% от 
територията на общината е с “умерен действителен риск”, 1%- “с много слаб 
действителен риск” на проявление на водоплощна ерозия (Приложение 4.- таблица, 
карта). За почвите от горският фонд проявлението на процеса е значително като за ДГС - 
Смолян достига 13% от територията, с висока степен на проявление на ерозия. 
Вкисляването на почвите в района е в следствие на природни процеси (почвен тип) и 
трябва да се има предвид при избора на култури. 
 
На територията на общината има разрешение за концесия за добив на скалообразуващи 
суровини - кариерите “Фатово” от “Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян (1,86 ха 
нарушена площ) и “Тикале” от “БКС” ООД гр. Смолян (2,78 ха нарушена площ) по 
утвърдени годишни инженерни проекти за добив и първична преработка на подземните 
богатства от тях. На територията на общината са дадени 2 разрешителни за търсене и 
добив на метални полезни изкопаеми - “Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД. с. Челопеч за 
площ “Горна Арда” с 193 км2 и за площ „Кошута” с 29 км2. 
 
При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква 
негативно въздействие върху състоянието на почвите. Въпреки това, при планиране на 
икономическото развитие на общината - развитие на земеделско и горското стопанство, 
добивна промишленост, трябва да се отчита възможността за проявление на подобни 
процеси. 
 
Оценка състоянието на почвите ежегодно се следи в един пункт, разположен на 
територията на общината. Всички измерени съдържания на тежки метали и металоиди са 
под максимално допустимите концентрации, които са гранични стойности за оценка на 
замърсяване. Всички измерени съдържания на устойчиви органични замърсители са под 
границите на определяне (Приложение 4). 
 
Водоплощна ерозия 

Клас на действителен риск от 
площна водна ерозия 

Степен на 
действителна 
ерозия 
(индекс) 

Площ 
(ha) 

Загуба на почва 
от 
действителна 
ерозия (t/ha/ 
година) 

Почвени 
загуби (t) 

Нас.места, води и земи с н.в. над 
1200 m 0 52280 0 0
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Клас на действителен риск от 
площна водна ерозия 

Степен на 
действителна 
ерозия 
(индекс) 

Площ 
(ha) 

Загуба на почва 
от 
действителна 
ерозия (t/ha/ 
година) 

Почвени 
загуби (t) 

Много слаб действителен риск 1 22897 6 1489
Слаб действителен риск 2 178 17 742
Слаб до умерен действителен риск 3 564 184 3518
Умерен действителен риск 4 7607 3077 106130
Умерен до висок действителен 
риск 5 1378 956 30916
Висок действителен риск 6 64 364 3559
Общо 84968   146354
 
 

1.3.5 Защитени територии, гори и биоразнообразие  
 
Гори 
Общата площ на община Смолян е 854 233 м2, като около 67 % от тях са заети от гори 
(заетите от гори площи в национален мащаб са 34 %). Разпределението на горския фонд 
по видове собственост е както следва: 

Горски фонд  540 147,0 дка 67,0 % 
Общински гори 22 102,654 дка 4.06 % 

 

Горите, независимо от собствеността, се стопанисват на база одобрени лесоустройствени 
проекти с десет годишен ревизионен период. Към момента община Смолян стопанисва 
горите си на базатана ЛУП за съответните отдели и пододели и няма отделна програма 
или план за тяхното дългосрочно, многофункционално управление. 

Съобразно вида на специалните функции при стопанисването на дървостоите, на 
територията на община Смолян определящо значение имат водоохранните им и 
водозищитни, противоерозионни, мелиоративни и рекреационни функции. Горите и земите 
в защитените територии също са със специални функции и мероприятията в тях се 
определят от Закона за защитените територии. На територията на Държавно лесничейство 
“Пампорово” площта на насажденията и културите в защитните и рекреационни гори и 
горите в защитените територии (ЗТ) са 81,9 % от цялата залесена площ. 

Фитосанитарният статус на горите е добър. От проведените през годините обследвания, 
като основен вредител може да се определи боровата процесионка. Констатира се и 
нападение от корояди – в ДЛ “Славейно”, ДЛ “Смолян”, ДЛ “Широка лъка”. В зависимост от 
конкретните условия се провеждат лесозащитни мероприятия: авиационна борба, наземна 
борба, механични и санитарни сечи. 

Поради добра съвместна дейност между РС “ПАБ” и ДЛ, опожарените площи са 
ограничени. На територията на Защитени територии не са възниквали пожари. На 
територията на общината няма Държавна дивечовъдна станция. Потенциални обекти на 
лов са сърната, дивата свиня, глухаря. Интерес в ловностопанско и консервационно 
отношение представлява и балканската дива коза представена със сравнително стабилна 
популация на територията на общината.  
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В рамките на Проект „Родопи” за териториите на Държавно горско стопанство Славейно и 
Широка лъка са определени и картирани гори с висока консервационна стойност, а Горска 
потребителна кооперация „Борика” в с. Стойките е сертифицирана по системата FSC. 
Това са важни стъпки за постигане на устойчиво стопанисване на горите в контекста на 
местното развитие и ползване на природните ресурси. 
 
Билки с търговско значение, находища, използване 

Основните билки събирани на територията на общината са цвят лечебна иглика, корени и 
лист коприва, цвят черен бъз, цвят липа, плод калина, лист бреза, лист малина, лист 
подбел, цвят бял равнец, цвят липа, плод шипка, плод офика. 
От лечебните растения с ограничителен режи на ползване почти ежегодно със Заповед на 
Министъра на околната среда и водите за района се определя квота за цвят лечебна 
иглика. Интензивността на събиране на лечебни растения е сравнително ниска, като 
основен фактор е пазара. Няма увредени находища или намаление в срещаемостта на 
лечебни растения поради събирането им. 
Общината не е разработила кадастър на лечебните растения за гори, земи, води и водни 
обекти – общинска собственост. До момента от община Смолян не са издавани 
разрешителни за събиране на диворастящи лечебни растения, не се издават и 
удостоверения за култивирано отглеждане на лечебни растения, няма приета тарифа за 
ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти – общинска собственост.  
 
Биоразнообразие 
В сърцето на Родопите, разнообразният релеф и климатични условия са само част от 
природните предпоставки за богатото разнообразие на видове, местообитания и 
ландшафти на територията на oбщина Смолян. Екстензивните форми на стопанисване на 
горите и земите в общината в миналото и липста на големи предприятия и промишленост, 
съчетани с хилядолетните традиции в ползването на местните природни ресурси 
допринасят за сравнително добре запазените съобщества и популации на множество 
видове, които са от европейско и световно значение.  
На територията на общината има голям брой проучвания на различни аспекти на 
биологичното разнообразие, проведени от Проект „Родопи” и такива проведени от 
неправителствени организации, а и от самата община в рамките на различни проекти.  
Няма обаче направена инвентаризация на видовото многообразие на територията на 
община Смолян като цяло. Подробно описание на изследванията на различни елементи 
на биологичното разнообразие, включително на територията на Община Смолян е дадено 
в изданието на Проект Родопи «Биологичното Разнообразие на Родопите». Безпорно най-
интересни от природозащитна гледна точка на територията на общината е флората като 
много от видовете са балкански и български ендемити. От гръбначните животни интерес 
представляват добре запазените в района популации на балканската дива коза, мечката, 
вълка, видрата както и на скалния орел, белогърбия кълвач и глухаря.  
 
На територията на общината има няколко пещери, които са местообитания на смесени 
прилепни колонии и представители на троглобионтната и троглофилна безгръбначна 
фауна с висок ендемизъм. Подробна описание на пещерите, включително тези на 
територията на Община Смолян е дадено в изданието на Проект Родопи «Подземния 
Свят на Родопите». Картирани находища на редки видове растения и животни са показани 
на «Карта на защитените територии в Община Смолян» Приложение 5. 
 
На територията на общината съществува конфликт между едрите хищници (мечка, вълк, 
видра) и местните хора, чиито кошери или домашни животни понякога стават тяхна 
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жертва. За съжаление към момента не съществува работеща система за намаляване и 
превенция на щетите нанесени от диви животни, и най-вече от едрите хищници, на 
земеделските стопани на територията на общината. Съществува система за 
компенсиране на щетите, нанесени от диви животни със природозащитен статут в рамките 
на правомощията на РИОСВ, и за щети от дивеча в правомощията на горското ведомство. 
Липсата на превенция и познаването на такива подходи от местните стопани може да 
доведе до използването на забранени методи и способи за защита и пряко или коствено 
унищожение на екземпляри от редки и защитени водове.  
Разнообразието на природни дадености на общината и района на Родопите не е добре 
застъпено в образователните програми на учебните заведения в общината. 
 
 
Защитени територии 
На територията на община Смолян има 26 защитени територии, обявени по Закона за 
защитените територии, попадащи в 4 от определените в закона категории с обща площ 
883,56 ха. Подробна информация за защитените територии е дадена в таблицата по-долу: 
 
Таблица 4. Защитени територии в община Смолян5.  
Код 
на 
ЗТ в 
ДР 

Наименован
ие 

Цел на обявяване 
Дата на 
обявяван
е 

Пло
щ 
(ха) 

Населено 
място 

Категория 

16 Сосковчето 

Девствена вековна 
смърчова гора, 
характерни 
пейзажи, 
водопади, увивна 
растителност. 

28.3.1968 177,7 гр. Смолян резерват 

13 
Момчиловски 
дол 

Първична 
черноборова гора. 

28.3.1968 28,8 с. Момчиловци 
поддържан 
резерват 

14 Амзово Блатен плаун. 28.3.1968 0,3 гр. Смолян 
поддържан 
резерват 

35 Ледницата Пещера 30.6.1972 11,1
с. Широка 
лъка 

природна 
забележителност 

84 
Смолянски 
водопад 

Водопад 11.10.1965 0,2 гр. Смолян 
природна 
забележителност 

350 
Бориковска 
пещера 

Пещера 04.5.1979 1 с. Могилица 
природна 
забележителност 

351 Улцата Пещера 04.5.1979 1 с. Могилица 
природна 
забележителност 

442 
Смолянски 
езера 

Езера 05.5.1982 51,1 гр. Смолян 
природна 
забележителност 

497 Невястата 
Скално 
образувание 

18.5.1987 49,6 гр. Смолян 
природна 
забележителност 

525 Градище 
Скални 
образувания 

31.3.2003 7,3 с.Славейно  
природна 
забележителност 

48 Падала 
Опазване на 
характерен пейзаж 

06.8.1979 34,1
с. Могилица, 
Смилян 

защитена 
местност 

49 Рожен 
Опазване на 
характерен пейзаж 

06.8.1979 110,5 с. Соколовци 
защитена 
местност 

                                 
5 По информация предоставена от РИОСВ Смолян. Дадените площи са базирани на най-актуалните цифрови модели по 
КВС 
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Код 
на 
ЗТ в 
ДР 

Наименован
ие 

Цел на обявяване 
Дата на 
обявяван
е 

Пло
щ 
(ха) 

Населено 
място 

Категория 

217 Калето 

Опазване на 
територии с 
забележителен 
ландшафт. 

31.3.2003 3 с. Могилица 
защитена 
местност 

219 
Връх 
Средногорец 

Опазване на 
територии с 
характерен 
ландшафт. 

31.3.2003 121
с. Полковник 
Серафимово 

защитена 
местност 

220 
Момина 
вода-
Ахматица 

Опазване на 
територии с 
характерен 
ландшафт и 
естествени 
смърчови гори. 

31.3.2003 37,2 с. Момчиловци 
защитена 
местност 

221 Турлата 

Опазване на 
територии с 
забележителен 
ландшафт. 

31.3.2003 18,3
с. Широка 
лъка 

защитена 
местност 

222 Врача 

Опазване на 
територии с 
забележителен 
ландшафт. 

31.3.2003 4
с. Широка 
лъка 

защитена 
местност 

223 
Крепостта 
Градището 

Опазване на 
територии с 
забележителен 
ландшафт. 

31.3.2003 9,7
с. Широка 
лъка 

защитена 
местност 

224 Лятна гора 
Опазване на 
вековна смърчово-
елова гора. 

31.3.2003 42,1
с. Широка 
лъка 

защитена 
местност 

225 Чернока 

Опазване на 
вековна гора от 
черен бор и 
характерен 
ландшафт. 

31.3.2003 7,4 с. Солища 
защитена 
местност 

226 Ливадите 

Опазване на 
естествено 
находище на 
родопски крем. 

31.3.2003 1 с. Сивино 
защитена 
местност 

241 Дълбок дол 

Опазване на 
вековна елово-
смърчово-букова 
гора. 

31.3.2003 5,9 с. Стойките 
защитена 
местност 

479 Хубча 
Буферна зона към 
р-т Момчиловски 
дол 

12.3.1986 48,46 с.Соколовци 
защитена 
местност 

481 
Сосковчанск
и дол 

Буферна зона към 
р-т „Сосковчето” 

12.3.1986 112,8 гр. Смолян 
защитена 
местност 

 
Като цяло ЗТ на територията на общината са много на брой, но малки по площ и не могат 
да осигурят адекватно опазване на видовете и местообитанията представени там. 
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Планове за управление имат резерват „Сосковчето” и подържан резерват „Момчиловски 
дол”.  
 
Въпреки малката си относителна площ, мрежата от защитени територии в региона 
продължава да се развива и в момента са започнати процедури за обявяване на няколко 
нови защитени територии (ЗМ „Герзовица”, частично ЗМ „Циганско градище”). 
Показателен за ролята и значението на защитените територии, както и за отношението на 
местните общности към тях, е факта, че повечето от тези предложения са стартирани в 
резултат на местни инициативи. 
Като част от процеса на присъединяване на България към Европейския съюз започна 
изграждането на екологичната мрежа Натура 2000. На територията на общината попадат 
части от 6 зони. Три от тях са предложени за обявяване по Директивата за птиците и три 
са предложени за обявяване по Директивата за местообитанията както следва: 
 
Таблица 5. Зони в обхвата на Натура 2000 

Име Тип Землище площ ха 

Триград - Мурсалица пт 
Мугла, Гела, Широка лъка, Солища, Стойките, 
Киселичево, Кремене, Турян, Смолян 19435,7

Персенк пт Широка лъка 1561,7
Добростан пт Славейно, Кутела, Петково 1816,8
Родопи – средни мс Славеино, Кутела, Петково, Момчиловци 2651,3

Родопи – западни мс 

Мугла, Гела, Широка лъка, Киселичево, Кремене, 
Турян, Смолян, Бориково, Могилица, Кошница, 
Смилян, Букаците, Сивино, Горна Арда, Арда, 
Полковник Серафимово  29059,3

Циганско градище мс Горово 153,2
 
В процес на изготвяне на заповедите за обнародване са предложените по Директивата за 
птиците зони, а за тези по Директивата за местообитанията процеса предстои. Със 
Заповед №РД-772 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите е обявена 
защитената зона „Персенк”- ДВ, бр. 103 от 02.12.2008 г. Заповедта е в сила от 02.12.2008 
г. След публикуването на заповедите се предвижда изработване на планове за 
управлението им. И в двата процеса, по обявяване и устройване, общината ще играе 
изключително важна роля за съгласуване на ползванията и режимите в защитените 
зоните. Подробна информация за защитените територии и зони е дадена в „Карта на 
защитените територии в Община Смолян” ( Приложение 5). 
 
Една от основните заплахи за биологичното разнообразие в общината е прекомерното 
развитие на мащабни инфраструктурни проекти за масов туризъм. В момента освен 
разширението на КК Пампорово в различна степен на готовност са проекти и ПУП за още 
5 нови комплекса със значителна инфраструктура.  
 
Друга съществена опастност е свързана с прекомерната експлоатация на реките в района 
за развитието на малки ВЕЦ, което може значително да измени техните корита и отток. 
Всичко това ще се отрази сериозно на ландшафта, природните дадености и рекреационен 
потенциал на общината.  
 

1.3.6 Шум  
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Шумът на територията на общината се причинява преди всичко от транспортните, 
промишлените и ремонтните дейности и предизвиква възражения от страна на 
населението, особено в общинския център и курортните комплекси. Различни институции 
имат отношение към шумовото замърсяване и поради това данните за него трудно се 
сравняват, тъй като се използват различни измервателни методи и методи на оценка.  
 
В община Смолян се осъществява контрол за нивата на транспортния шум, промишления 
шум и шума от търговски и други подобни на тях дейности. РИОСВ - Смолян осъществява 
контрол върху промишления шум, а РИОКОЗ - Смолян контролира транспортния шум. 
Дейността по оценка и контрола на промишления шум е съсредоточена в две 
направления: оценка на шума от големи промишлени обекти и оценка на шума от 
източници на шум с локално значение. На мониторинг относно излъчвания промишлен 
шум подлежат по-големи шивашки и тъкачни цехове, обогатителни фабрики, 
дървопреработващи предприятия и др. Идентифицирани са критичните в акустично 
отношение райони в населените места, които се наблюдават и нивото на шума се 
измерва в определени пунктове. За гр. Смолян такива места са: х-л Вавилон – ул. „Хан 
Пресиан”, кв. Райково – ул. „Родопи” № 35, кв. Райково – „Родопска тъкан”, кв. Устово – 
снек0бар „Перла”. 
 
Измерените стойности на шума върху територии прилежащи към пътни трасета, с 
промишлени източници на шум и територии подлежащи на усилена шумозащита са 
дадени в Таблица 5. 
 
Таблица 5. Измерени стойности на шума 

Измерени стойности на шума (Dba) 
Пункт Норма 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 
ул. "Първи май" - ОДЗ № 6 60  72.5  69.5
х-л "Вавилон" - ул. "Хан Пресиан" 60  72.5 69.4 71.8
кв. Райково, ул. "Родопи" № 35 60  68.4   68.9
кв. Устово снек-бар "Перла" 60  70.4 70.2 68.9
Автогара Смолян 70  66.8 69.7 69.2
ул. "Дичо Петров" № 5 (Витошка) 60  61.9 59.6 63.7

кв. Райково ул. "Наталия" (Родопска 
тъкан) 60  66.5 68.0 67.2

ул. "Петър Берон" № 6 
 цех за дърво преработка 70     63.4
Автогара Устово 70  63.3 63.9 60.9
ул. "Хан Аспарух" - болница 45  65.5 66.8 61.2
жк. Невястата - детска площадка 55  48.3   59.2

ул. "Дичо Петров" № 32 Студентско 
общежитие 45  57.5   56.6
жк. Петровица детска площадка 55  47.6 52.5 48.4

ул. "Хан Аспарух" 
вътре квартална зона 55     57.3
Завод "Гама Кабел" 70  61.2   53.7
 
Шумът в посочените места е над допустимите дневни норми и се дължи на градския и 
междуградски транспорт и на преминаващите товарни автомобили. Градоустройствените 
решения на транспортната схема създават предпоставки за високо ниво на шум в част от 
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жилищните квартали. Неизградената напълно градска магистрала не позволява част от 
потока от МПС да бъде отклонен извън жилищните райони. 
В общината няма големи промишлени предприятия, които да създават наднормени 
шумови натоварвания.  
 
 
 

1.3.7 Зелени площи в населените места 
 

Общо за град Смолян зелените площи са 687 дка, което на жител от населението е 21.2 
м2/жител както следва: 

 Зелени площи към обществени и промишлени сгради – 240 дка 
 Зелени площи към жилищни комплекси – 150 дка 
 Самостоятелни зелени площи с неограничено ползване (градинки и детски 

площадки) – 87 дка 
 Зелени площи с ограничено ползване (стадиони и гробищни площи) – 56 дка 
 Озеленени площи покрай улиците – 53 дка 
 Защитни противосвлачищни озеленявания – 148 дка. 

Няма направена паспортизация и кадастър на зелените площи в град Смолян и в другите 
населени места. Липсва информация за разпределението на зелените площи по 
квартали. Няма конкретни данни за зелените площи, определени за такива по 
устройствените планове. Всичко това показва, че данните относно зелените площи не са 
абсолютно точни и следва да се актуализират с изготвянето на паспортизацията и 
кадастъра им. Развитието на системата от зелени площи в общинския център и зоните за 
развитие на туризъм могат имат положителен ефект върху качеството на въздуха и 
намаляване на замърсяванията от транспорта и бита, особено през зимата, и 
подобряване на общия изглед на населените места и курортни зони. 
 

1.3.8 Радиация, електромагнитни полета и нейонизиращи 
лъчения  

Радиационното състояние на околната среда в Смолянска област се следи от 
Изпълнителната агенция по околна среда и лабораторията по радиологичен контрол към 
РИОСВ Пловдив. Извършват се непрекъснати и периодични контролни наблюдения по 
показателите: радиационен гама-фон; специфична активност на естествени и 
технологични радионуклиди в почви, дънни утайки и отпадъчни продукти; обща бета-
активност на води. Данните от направените измервания на територията на община 
Смолян са представени в Таблица 6. 
 
Таблица 6. Радиационни измервания 

Година Показатели Норма 
2001 2002 2003 

І. Радиационен гама-фон [μSv/h] 0.10-
0.30 

0.15-0.22 0.18-0.30 0.17-0.28 

ІІ. Специфична активност на естествени и 
техногенни радионуклиди на почви [Bq/kg] 

    

1. Пункт Смолян 
- Уран 238 (U 238) 
- Радий 226 (Ra 236) 
- Цезий (Cs 137) 
- Торий 232 (Th 232) 
- К 40  

  
42-82 
45-95 
46-98 
42-95 

 
100 
77 
45 
91 

 
68.45 
68.48 
43.99 
- 
1162.92 
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Година 
2. Пункт с. Смилян 
- U 238 
- Ra 236 
- Cs 137 
- Th 232 
- К 40 

  
- 
- 
- 
- 

 
35 
33 
81 
40 

 
21.99 
31.30 
34.71 
- 
616.60 

3. Пункт с. Мугла 
- U 238 
- Ra 236 
- Cs 137 
- Th 232 
- К 40 

  
 

 
78 
49 
85 
55 

 
58.37 
57.63 
95.49 
 
689.80 

4. Пункт с. Широка лъка 
- U 238 
- Ra 236 
- Cs 137 
- Th 232 
- К 40 

   
49 
47 
150 
127 

 
51.49 
52.40 
86.28 
 
911.55 

5. Пункт с. Стойките 
- U 238 
- Ra 236 
- Cs 137 
- Th 232 
- К 40 

   
49 
45 
35 
47 

 
55.39 
47.69 
61.09 
 
738.80 

6. Пункт с. Соколовци 
- U 238 
- Ra 236 
- Cs 137 
- Th 232 
- К 40 

   
86 
107 
61 
103 

 
78.55 
89.23 
77.67 
 
920.53 

7. Връх Рожен 
- U 238 
- Ra 236 
- Cs 137 
- Th 232 
- К 40 

   
33 
50 
125 
37 

 
33.62 
64.77 
115.00 
 
499.20 

ІІІ. Обща бета активност на води [Bq/l] 0.750    
- р. Черна над гр. Смолян  0.175 0.100 0.127 
- р. Киселчовска – под моста на кльона  0.315-

0.680 
0.585 0.107 

- р. Киселчовска преди с. Киселчово  0.286   
- р. Арда – над гр. Рудозем  0.103   
ІV. Уран [mg/l] 0.6    
- р. Черна над гр. Смолян  0.014 0.010  
- р. Киселчовска – под моста на кльона  0.065 0.060  
- р. Киселчовска преди с. Киселчово   0.025  
- р. Арда – над гр. Рудозем   -  
V. Радий 226 [mBq/l] 150    
- р. Черна над гр. Смолян   < 30  
- р. Киселчовска – под моста на кльона   77  
- р. Киселчовска преди с. Киселчово   < 30  
- р. Арда – над гр. Рудозем   < 30  
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Представените данни показват, че радиационният гама фон е в границите на характерния 
естествен гама фон за региона. Във взетите почвени проби също не са установени 
завишени съдържания на естествени радионуклиди. Радиационното състояние на 
повърхностните води в общината също е в границите на пределно допустимите 
концентрации. 
 
Уранодобивът в района на община Смолян е технически ликвидиран, но биологична 
рекултивация не е извършена на всички засегнати терени. Некачественото изпълнение и 
недостатъчната техническа поддръжка на вече изградените съоръжения е довело до 
компрометиране на техническата ликвидация. 
 
На територията на общината са разположени следните излъчватели на електромагнитни 
полета (радио- и телевизионни предаватели ретранслатори): 

 “Рожен”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “Широка лъка”, 4 канала, максимална мощност 10 W; 
 “Мугла”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “Смилян”, 4 канала и максимална мощност 100 W; 
 “Устово”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “Бостина”, 4 канала и максимална мощност 1 W; 
 “Влахово”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “Могилица-1”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “Могилица-2”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “Момчиловци”, 4 канала и максимална мощност 10 W; 
 “СРВ Смолян”, максимална мощност 1 kW. 

 
Няма данни за измервания на електромагнитни полета на територията на общината. 
Пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населените места и хигиенно-
защитените зони около излъчвателите са определени в Наредба № 9 / 1991 г.  
 
Съвместно с оторизираните институции за измервание и контрол на лъчения от подобен 
вид да се изработи план за мониторинг за въздействията върху хората и околната среда.   

1.4 Управление в областта на околната среда  
1.4.1 Комисии, отдели и специалисти в областта на околната 

среда 
В Общински съвет – Смолян има постоянна комисия “Екология, земеделие и гори”, която 
разглежда и обсъжда екологичните проблеми на общината и предлаганите нормативни 
документи, свързани с околната среда. 
В общинска администрация, към дирекция “Строително-инвестиционна дейност и 
екология” работят един главен експерт - Eкология и проекти, един главен експерт - 
Енергийна ефективност, един младши експерт по екология и петима инспектори 
„Екология”.  
 

1.4.2 Квалификация на кадрите, работещи по опазване на 
околната среда 

Кадрите, заети в областта на опазване на околната среда в общината, са със следната 
квалификация: 
 експерти по екология: висше образование; инженери; 
 инспектори по екология: висши образования с професионални квалификации 

степен магистри и бакалаври – биолог, еколог, микробиолог и химик; 
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 всички експерти и инспектори към звеното имат сертификати за компютърна 
грамотност и владеене на чужд език; 

 
1.4.3 Общински наредби по опазване на околната среда 

Нормативните актове приети от Общински съвет Смолян, свързани с опазване на 
околната среда са: 

1. Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване 
на околната среда и защита имуществото на територията на община Смолян 

2. Наредба за опазване на околната среда на територията на община Смолян, 2008г. 
3. Наредба за съхранение на ландшафта при управление на земните маси на 

територията на община Смолян, 2007г. 
4. Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на 

община Смолян, 2004 г. Поради измененията в екологичното законодателство и 
Закона за защита на животните се изисква тази наредба да бъде актуализирана и 
приведена в съответствие с него. 

5. Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците; 
6. Програма за опазване на лечебните растения в община Смолян 
7. Общинска програма за мониторинг и управление на качеството на атмосферния 

въздух – Смолян, 2008 г. 
8. Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери и 

изкупвателни пунктове на територията на община Смолян 
9. Програма за управление на утайките от градска пречиствателна станция за отпадни 

води в гр. Смолян. 
10. Общинска програма по енергийна ефективност за 2008 - 2013 г. 
11. Общинска програма за устойчиво използване на възобновяемите енергийни 

източници за 2008 – 2013г. 
 

1.4.4 Обмен на информация и сътрудничество с регионални 
структури на централни ведомства 

 
Опазването на околната среда изисква да бъдат осъществявани както обмен на 
информация, така и сътрудничество с редица регионални органи на централни ведомства 
като РИОСВ Смолян, РИОКОЗ Смолян, РДГ Смолян, Областна дирекция”Земеделие” и 
други. Особено добро взаимодействие и сътрудничество съществуват между общината и 
РИОСВ Смолян. В решаването на много екологични проблеми се търси съдействието и на 
РИОКОЗ Смолян и РДГ Смолян, учебни заведения, научни институции и НПО. 
 

1.4.5 Сътрудничество с други общини по опазване на 
околната среда 

 
Постоянно сътрудничество с други общини по опазване на околната среда досега не е 
реализирано. Регионализацията в обезвреждането на отпадъците налага да се 
обединяват усилията на съседни общини при ползването на регионалните съоръжения. 
Предстоящата реконструкция и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци – 
Смолян изисква тясно сътрудничество между общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки 
и като първа крачка в тази посока е подписания Меморандум за съвместни действия. 
Прилагането на съвременното екологично законодателство и стандарти налага 
създаването на регионални структури за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. 
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1.4.6 Информация на обществеността 
 

Основен партньор в информирането на обществеността за състоянието на околната 
среда в общината са РИОСВ, НПО и медиите. Чрез тях обществено достояние стават 
резултатите от измерванията на чистотата на атмосферния въздух, изпълнението на 
програмата за отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната среда, 
възникналите екологични проблеми и действията за тяхното решаване. Периодично се 
провеждат информационни кампании, свързани с определени дати или събития на 
национално ниво, като “Ден на земята”, “Ден без автомобили”, “Седмица на гората” и др. 
Организират се обществени обсъждания на доклади по оценка на въздействието върху 
околната среда на обекти, намиращи се на територията на общината. Осигурена е 
постоянна телефонна връзка с общината за сигнали, засягащи състоянието на околната 
среда. 

1.5 Услуги, свързани с опазване на околната среда, на територията на 
общината  

1.5.1 Третиране на отпадъците и поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване 

 

Тези услуги са предоставени от общината чрез договор на „Титан Клинър” ООД гр. 
Кърджали. Дейностите са описани в т. 1.3.3. 

 
1.5.2 Озеленяване на населените места 

 
Озеленяването се осъществява чрез договор от „Титан Клинър”ООД и е разгледана в т. 
1.3.7.  
 

1.5.3 Водоснабдяване и канализация 
 

Водоснабдяването на населените места в община Смолян се осъществява основно от 
подземните води на общо 220 бр. извори. Делът на повърхностните води (реки и дерета), 
използвани за питейно водоснабдяване, е незначителен, а именно – за с. Смилян – 
Конска река с минимален дебит 2.5 л/сек. и за водоснабдителна система Пампорово, от 
която се подава вода и за гр. Смолян – 7 броя дерета в района на Карлък – Козуятак, 
Стикленско – ляв и десен ръкав, Туралско, Сулитско, Зорлийско, Азмачовица и Мече 
селище с общ минимален дебит – 12 л/сек. и Голямата река в района на с. Мугла с 
минимален дебит 20 л/сек. 
Карстовите извори формират основната и най-голяма част от водните ресурси, ползвани 
за питейно водоснабдяване. В град Смолян и в района, в близост до него, се намират три 
големи карстови извора: Бралото в кв. Райково, Хубча, разположен под с. Соколовци на 
десния бряг на река Бяла и Св. Иван, намиращ се в кв. Долно Райково до дере, което е 
десен приток на река Черна. Тези извори са основните водоизточници, от които се 
водоснабдява гр. Смолян, или голяма част от населението на общината, тъй като в него 
живее 71.7 % от населението. 
Мугленски извори са два – долен и горен, и се намират в с. Мугла, в близост до левия 
бряг на река Мугленска. Горният извор снабдява с вода к.к. Пампорово, курортно ядро 
(к.я.) “Райковски ливади” и част от гр. Смолян. Предстои включване и на долния извор в 
същата водоснабдителна система. 
Характерните данни за питейните водоизточници, използвани в общината, са дадени в 
Таблица 7. 
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Таблица 7. Използвани питейни водоизточници 

Водоизточник 
Дебит 
мин. 

[л/сек.] 

Дебит 
макс. 

[л/сек.] 

Дебит 
среден 
[л/сек.] 

Коеф. на 
измен. на 
дебита 

Температура 
[°С] 

Извор Бралото 205 305 240 1.49 14.8-15.3 
Извор Св. Иван 40 140 60 3.50 14-14.5 
Извор Хубча 102 3000 150 39.47 7-8.5 
Извор Мугла –горен 80 3100 231 38.75 - 
Извор Мугла –долен 80 3100 231 38.75 - 
Пукнатинни и порови 
подземни извори 

0.5 5  - - 

 
По физико-химични показатели качеството на водата от подземните водоизточници, 
съгласно анализите на “ВиК” – ЕООД и РИОСВ – Смолян, отговаря на нормите за питейна 
вода, определени с Наредба № 9 / 2001 г. Трябва да се отбележи, че при карстовите 
водоизточници – Бралото, Св. Иван и Хубча, са възможни замътвания, при обилни валежи 
и снеготопене. Мътността, дължаща се предимно на механични примеси, се движи в 
границите на пределно допустимите концентрации и в единични случаи може да бъде над 
тях. 
 
По микробиологични показатели суровата вода от почти всички използвани 
водоизточници не отговаря на Наредба № 9 и се налага да бъде извършвано 
обеззаразяване чрез хлориране, за да се достигнат нормите за питейна вода. Анализите, 
направени от “ВиК” ЕООД и РИОКОЗ - Смолян на обеззаразена вода, показват качество 
на водата в съответствие с действащия стандарт и не криещо риск за здравето на 
населението. Трябва да се отбележи, че досега не са установени замърсявания на 
питейни водоизточници от отпадъчни води, изпускани от населени места и предприятия. 
Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява гравитачно и с 
помпени станции. Общият дял водоснабденото население в общината 96.2 % (при средно 
за областта 90.8 % и за страната – 98.8 %), от които централно водоснабдени са 75 % , а 
25 % от населените места се водоснабдяват от собствени водоизточници. Не са снабдени 
с вода пет населени места – с. Върбово, Заевите, Кукувица, Сливово и Чамла, от тях с. 
Сливово и Чамла са без население. Със сезонен режим на водоснабдяване са 12 
населени места или 14 %. Това са селата Гела, Виево, Славейно, Кутела, Турян, Арда, 
Смилян, Полк. Серафимово, Могилица, Стража, Липец и Селище. 
 
Полезно използваната вода (инкасираната) в общината се ползва основно от населението 
– 63 %, от обществени консуматори – 33 % и само 4 % от промишлени предприятия. 
Количеството на доставената вода за общината за периода 2004 - 2006 г. е нараснало с 
70 хиляди м3 (Табл. 8). Количеството на доставената вода общо на човек в общината 
(101.3 л/ч./ден), е по-ниско в сравнение с това за страната, което за 2006 г. е било 142 
л/ч./ден, това се обяснява със сравнително по-слабо развитата промишленост в района и 
липсата на водоемки производства на територията на общината. През 2006 г. 
домакинствата в общината са използвали повече вода (74.4 л/ч./ден), в сравнение с 2004 
г. (71 л/ч./ден). 
 
Проблем за общината, както и за страната, са високите загуби на вода по външните 
водопроводи и по вътрешните разпределителни мрежи. Тези загуби на вода за някои 
населени места са над 50 %. Поради липса на много места на измерителни 
устройства във водоснабдителните системи за постъпилите води, отчитането и 
определянето на загубите не е съвсем прецизно. 
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Таблица 8. Потребление на вода, доставена от общественото снабдяване  

Години 
Доставена 
вода - общо 

в това число: 
за 

домакинствата

Доставена 
вода общо на 

човек 

в това число: 
за 

домакинствата 

Дял на водоснаб-
деното население 

от общото за 
страната 

  хиляди м3 л/ч./ден процент 
2004 1578 1127 95 71 95.6 
2005 1597 1132 101.7 72.1 95.8 
 
Значителните загуби на вода са в резултат на следните причини: 
 висока степен на амортизация на водопроводите; 
 голям процент на водопроводите, изпълнени с азбесто-циментови тръби с изтекъл 

срок на експлоатация и пропускащи през връзките и стените значително количество вода. 
 
Загубите на вода в периода 2004 - 2006 година, въпреки сравнително високите си 
стойности (49-51 %), са по-ниски от средните за страната – 61.7 % и показват трайна 
тенденция за намаляване. Това се дължи на непрекъснато извършващата се 
реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на амортизираните тръби от “ВиК” 
ЕООД – Смолян. 
 
Състояние на канализационната система 
В община Смолян 75 % от населението е обхванато от канализационна мрежа. Общата 
дължина на изградената канализационна мрежа на града е 79 600 м, като 14 000 м е 
градският събирателен колектор и 4634 м е колектор “Райковски ливади”. 
Канализационните мрежи обслужват 80 % от населението на гр. Смолян. Степента на 
изграденост на канализацията за общината е 62.82 % при средна за градовете в страната 
– 48.5 % и е от смесен тип – битовите отпадъчни води и дъждовните се отвеждат с общи 
тръби. 
 
Голяма част от канализацията на град Смолян (49 600 м) е изпълнена по изготвени 
проекти и в централните части на кварталите е сравнително нова, строена през 
последните 25-30 години. Около 30 000 метра от канализационните клонове са изградени 
без проекти, от жителите на града през 60-те години. Те са с малки диаметри – Ø 150, Ø 
200 и Ø 300, нямат необходимата проводимост и се препълват при дъждове. Тези 
канализационни клонове не отговарят на техническите изисквания и трябва да бъдат 
подменени. Пълното обхващане на отпадъчните води от града и довеждането им до 
градския събирателен колектор (ГСК), а оттам и до площадката на бъдещата 
пречиствателна станция, изисква изграждането на още 5 колектора (по Мунева река, 
Беклийско дере, дере хотел “Орфей” и ТПК “Първи май”, Дуневско дере, в кв. Езерово), 
дъждопреливници и ликвидиране на преките зауствания в р. Черна, Бяла и отделни 
дерета. Също така трябва да бъде изградена и оставащата Част І-ва от ГСК, от Фуражен 
завод до кв. Средок. 
 
От останалите населени места в общината само 17 имат частично изградени единични 
клонове, заустени в близките дерета и за тях се налага да бъдат направени предпроектни 
проучвания, за да се определи начина на пречистване на отпадъчните води и 
доизграждането на канализационните клонове. Направени са предпроектни проучвания и 
е подписан финансов меморандум-споразумение между Европейската комисия и 
Република България за финансиране от ИСПА на интегриран проект за подобрения във 
водния цикъл на гр. Смолян, чийто основни компоненти са: 
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 Пречиствателна станция за отпадъчни води. 
 Канализационна мрежа. 
 Системи за питейна вода. 
 Техническа помощ. 

 
Реализацията на проекта стартира през октомври 2008 г., крайният срок за завършване на 
строителството на пречиствателната станция е април 2009 г. В него са включени да бъдат 
изградени ПСОВ, 1550 м І-ва част от главния събирателен колектор, 45 бр. преки 
зауствания към ГСК, 37 бр. дъждопреливници, реконструкция на 10 515 м канализация, 
нова канализация 5120 м, както и реконструкция на водоснабдителната система в града. 
През 2008 г. Община Смолян кандидатства с готови проекти за водоснабдяване и 
канализация в родопските села Момчиловци и Куте.  

 
1.5.4 Енергийна ефективност 

 
Таблица 9. Енергопотребление – относителни дялове в проценти 

 
Направления 

 
Дърва Въглища 

Нафта 
отопл. 

Топло-
енергия 

Ел. 
енергия 

Общо 

Общо държавни 
служби 

0,02 0,02 - 1,98 0,86 2,88 

Образование 0,71 1,28 36,30 19,49 7,98 65,76 
Социални грижи 0,23 0,58 8,50 - 2,74 12,05 
Улично осветление - - - - 12,10 12,10 
Култура 0,03 0,08 - 0,83 0,97 1,91 
Икономически 
дейности 

0,01 0,04 1,00 0,30 3,95 5,30 

Общо: 1,00 2,00 45,80 22,60 28,60 100,00 
В това число:       
- Общински д-и  0,32 0,92 10,50 2,35 22,10 36,19 
- Държавни д-и 0,68 1,08 35,30 20,25 6,50 63,81 

 
Община Смолян е една от малкото общини с разработена съвременна Общинската 
програма за енергийна ефективност 2008 - 2013. Тя е приета през 2008 г. и прави 
анализ на състоянието на нормативната база, икономиката, промишлеността, сградния 
фонд и транспортната инфраструктура. Разглеждат се потреблението на енергия и 
функциите на общината в управлението на енергийните ресурси, както и потенциала за 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и финансовите ресурси необходими за 
извършването на необходимите мерки. 
Основните приоритети и цели на община Смолян в сферата на енергийната ефективност 
са следните: 
Стратегическа цел на енергийната програма – СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 
ПРЕВРЪЩАНЕ НА СМОЛЯН В ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМА ОБЩИНА. 
Приоритет №1: Повишаване на енергийната ефективност в обектите, които се издържат 
чрез общинския бюджет. 

Цел 1.1.: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради. 
Цел 1.2.: Обновяване на уличното осветление в селищата на общината. 

Приоритет №2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината. 

Цел 2.1: Насърчаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината. 
Приоритет № 3: Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост. 



Община Смолян – Общинска програма за околна среда 2009 - 2013 

41 

 

Цел 3.1: Изграждане на енергийни предприятия на територията на общината на 
основата на ВЕИ. 
Приоритет № 4: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината. 

Цел 4.1: Изграждане на общински и иституции и кадри по енергийна ефективност . 
Цел 4.2: Проучвания на потенциала за енергийна ефективност в общината и на 

възможностите за неговото оползотворяване. 
Цел 4.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийната 

програма на основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското 
общество. 
След подробен анализ на целите и очакваните резултати, са избрани приоритетни 
проекти за изпълнение за 2008 – 2013 г., както и времеви рамки, и необходими ресурси за 
тяхното изпълнение. 
 
Община Смолян е разработила, в съответствие с изискванията на чл. 7 от Закона за 
възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата (19 юни 2007 г.), на 
основание чл.2, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката, и Общинската програма за 
насърчаване използването на ВЕИ 2007 - 2013 г. Тя е съобразена с общата концепция 
за развитието на ВЕИ в страната и с набелязаните индикативни цели и приоритети, 
заложени в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. Програмата е в съответствие с 
Националния план за икономическо развитие на Република България, Енергийната 
стратегия на страната и e в хармония с изискванията на европейските директиви и 
пазарни механизми. 
Общинската програма за насърчаване на ВЕИ анализира основните поблеми с 
нарастването на цените на енергията и биомасата, както и възможностите за различните 
видовете ВЕИ (биомаса, водна, слънчева, геотермална и вятърна енергия) да бъдат 
използвани от крайния потребител на енергия. 
Целите на общинската програма за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат с целите на 
националната програма:  
 Намаляване енергоемкостта на Брутния Вътрешен Продукт; 
 Намаляване на енергийната зависимост на общината; 
 Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата; 
 Подобряване комфорта на живот на българина; 
 Постигане на устойчиво енергийно развитие; 
 Създаване на нови работни места; 
 Оползотворяване на местни ВЕИ; 
 Стимулиране действителния старт на ВЕИ към мащабно пазарно  проникване. 

 

1.6 Икономическа характеристика на общината  
1.6.1 Развитие на отделните отрасли 

 
Произведената продукция, реализираните нетни приходи от продажби на продукция, 
стоки и услуги от дружествата на територията на общината са с тенденция на 
незначителен спад. Притежаваните от тях материални дълготрайни активи са с тенденция 
на постепенно увеличаване. Икономиката на община Смолян е с най-голям принос в 
общия обем произведена продукция и нетни приходи от продажби в областта. В 
сравнение с националната икономика, нетните приходи на община Смолян за 2003 г. 
представляват 0,28 % от нетните приходи на Република България (85 116 230 хил. лв). 
През 2001 г. те са били 0,36 % от нетните приходи на българската икономика (66 992 517 
хил. лв.). 
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Като цяло, стопанския сектор на община Смолян се характеризира с криза в 
икономическото развитие, изразяващо се в снижаване на икономическия потенциал и 
неблагоприятни структурни промени. Тази криза е резултат от закриване на водещи 
отрасли и общото физическо изхабяване на дълготрайните материални активи – 
оборудване, сгради и инфраструктурна съоръженост. Налице е липса на съвременно 
оборудвани пространства, което довежда до неконкурентноспособност при привличането 
на местни и чужди инвеститори. Стопанските субекти в общината са общо 2085, от които: 
 276 - в сферата на търговията;  
 276 - в хотелиерството и ресторантьорството;  
 225 – в преработващата промишленост;  
 218 – в транспорта и съобщенията; 
 110 - в строителството.  

 
С най-високи икономически показатели е търговията, следвана от преработващата 
промишленост, строителството и транспорта. В структурата на селското стопанство 
основното производство е на картофи и незначителни площи засети с други култури. При 
45 449 дка стопанисвана земя, 54% са естествени ливади, 32% са заети от ниви, 9% са 
мери и пасища, 4% са не обработваеми и 1% заети от трайни насаждения. 
Районът не е земеделски и не е подходящ за развитие на интензивно селско стопанство. 
Земеделските земи са маломерни, разпокъсани и отдалечени от пътната мрежа. 
Животновъдството се развива основно от индивидуални собственици на животни и може 
да се отнесе към т.н. „дребно животновъдство” – в индивидуални стопанства. То покрива 
преобладаващият дял в статистическите количества. 
Икономиката на общината е преструктурирана и преобладава частният сектор. 
Относителният дял на основните отрасли в икономиката на общината е както следва: 
 
 Туризъм - 17.5 % 
 Преработваща промишленост - 15.7 % 
 Търговия и услуги - 23.3 % 
 Строителство  - 30.7 % 
 Селско стопанство - 2.3 % 
 Хотели и ресторанти - 10.5 % 

 
Промишленост 
Частният сектор в промишлеността е 98 %. Значителна част от приходите от продажби се 
пада на преработващата промишленост, както се вижда от Таблица 10. 
 
Таблица 10. Нетни приходи от продажби в община Смолян 

Година Нетни приходи от продажби [хил. лв.] 
2004 2005 2006 

Общо 213 237 242 066 237 151 
Преработваща промишленост 45 139 50 884 53 543 

 
Водещ и структуроопределящ отрасъл в промишлеността е леката промишленост, 
представена от множество шивашки фирми, текстилни предприятия, месо- и 
млекопреработващи предприятия, предприятия за производство на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия. В нея е ангажирана голяма част от трудоспособното население, 
особено в шивашката и текстилната промишленост. Добре развита и перспективна е 
дърводобивната и дървопреработваща промишленост, също с преобладаващ частен 
сектор. Основни представители са “Рожен-99” АД, “Лесинвест” АД, “Мазком” ООД, 
“Структура” ООД, “Нефертити” АД и други. Най-голямата от тях преработва около 6000 м3 
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дървен материал годишно. Създадените кооперации и сдружения за стопанисване на 
частните гори също откриват дървопреработващи предприятия. 
Машиностроенето и производството на кабели са другите отрасли в промишлеността на 
общината с определен дял в произведената обща продукция. Техни представители са 
ЗММ – Хоули и “Гама кабел” АД. 
 
В стопанските отрасли на вторичния сектор са представени отраслите: 
 Производство на инструментална екипировка, високополимерни изделия и 

градинска мебел; 
 Производство на кабели и проводници ; 
 Машиностроене ; 
 Текстилна промишленост ; 
 Шивашка промишленост ; 
 Дърводобив и дървопреработване ; 
 Строителство ; 
 Транспорт ; 
 Хранително-вкусова промишленост и др. 

По отношение на големината на предприятията, преобладават тези с до 10 заети – над 
90%, с персонал до  50 заети – 6% и с над 100 заети – общо 2%. Болшинството от 
предприятията – 91% са частни. Засега водеща роля имат инвестициите предимно в 
шивашките предприятия. 
 
Строителство – заема значително място в икономиката на общината и са реализирани 
най-големите приходи и най-голям относителен дял на печалбата. На територията на 
общината действат утвърдени фирми като “Дюлгер”АД, “Перелик”АД, “Тераком”АД и др. 
 
Третичният сектор реализира дейностите в търговията, услугите, (в т.ч. 
административни, делови и др.), образование, здравеопазване, хотели и ресторанти и с 
особена сила във водещия отрасъл - туризма. Дейностите в тази област се осъществяват 
от обществени обекти, учреждения и заведения, покриващи почти пълния спектър на 
отрасъла. Третичният сектор на икономиката в общината е представен от 1643 стопански 
единици, които формират най-големия дял от нетните приходи от продажби – 145 млн.лв. 
и ангажиран най-голям брой – 55,83% от общо заетите в общината. 
С относителен дял от 10% в сектора, са приходите от обектите на туризма (хотели, 
обществено хранене – ресторанти и др.), следвани от здравеопазването (6%) и 
посредническите дейности (4% - недвижими имоти, бизнес услуги и др.). 
 
Туризъм 
Община Смолян разполага с богат потенциал и неусвоени ресурси за развитие на 
целогодишен туризъм. Все още са недостатъчно са развити сегментите на туристическото 
предлагане извън зимния сезон. Курортният комплекс Пампорово е пред изчерпване на 
териториалните си ресурси, особено по отношение на капацитета на изградените бази за 
настаняване спрямо ски пистите и обслужващите ги съоръжения. Необходимо е 
проучване и изграждане на нови спортни съоръжения. Благоприятни територии за това са 
местностите: Голям Перелик – 2200 ха (нов ски център); Карталка – 1000 ха; Рожен – 1000 
ха. Община Смолян има изключителни условия за развитие на алтернативен туризъм, 
което се обуславя от редица благоприятни предпоставки: 
 Уникални природни дадености – разнообразен релеф, гори, красиви пейзажи, 

пещери, резервати, съхранено биологично разнообразие, езера 
 Широки граници на възможностите за къмпинг, планинско колоездене, културен, 

еко и селски туризъм; 
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 Богато културно-историческо наследство, уникален фолклор и занаяти; 
 Близостта до морското крайбрежие на Северна Гърция позволява създаването на 

комбинирани туристически пакети „планина – море” 
Материално-техническата база на общината е със следния капацитет от леглови фонд в 
хотелите(Таблица 11.) 
 
Таблица 11 Данни за развитието на туризма в община Смолян 

Година Показатели  
[брой] 2005 2006 2007 

Средства за подслон 41 66 97

Леглови фонд 2 601 2 391 2 045

Реализирани нощувки 100 715 99 804 110 086

Пренощували лица 39 991 46 983 47 863

 
Туристическата инфраструктура в общината за съжаление тепърва следва да се 
изгражда. Такава, на необходимото ниво съществува все още само в курортния комплекс 
Пампорово и в изграждащия се комплекс „Райковски ливади”. Наченки на тази 
инфраструктура има в Широка лъка и отчасти в Стойките, Момчиловци и Могилица. В 
плановете на общината е изграждане СТЦ “Перелик”, който планира да свърже връх 
„Перелик” в Пампорово и връх „Мечи чал” до Чепеларе. Реализацията на този проект цели 
да оформи Родопите като туристически център с три главни туристически обекта – Мечи 
чал, Пампорово и Перелик. Проект Перелик включва изграждането на ски писти и 
оборудване, както и построяването на хотели в местностите Смолянски езера и Райковски 
ливади. Към момента курортът Пампорово разполага с близо 18 километра ски писти. 
Планът прибавя нови 29.8 километра писти и  съпътстващо оборудване, както и 
увеличаване на легловата база.  
 
В град Смолян все още не може да се говори за туристическа инфраструктура. 
Обслужването на специфичните туристически изисквания е размито в съществуващите 
обекти на търговията, общественото хранене и хотелите. Почти липсва координацията 
между отделните хотели в общината. Ускореното развитие на туризма налага 
необходимостта от  висши училища по туризъм, както и от висококвалифицирани кадри в 
областта на туризма. Недостатъчна професионална квалификация на работещите в 
туристическата сфера и слабо познаване на нуждите на туристите е сериозна бариера за 
развитието на сектора. 
Отрасълът е определен за приоритетен на базата на значителните ресурси и 
възможности за неговото развитие в общината.  
 
Тенденциите в икономическото развитие на общината в следващите няколко години 
могат да бъдат представени както следва: 
 структуроопределящите отрасли ще бъдат промишлеността, строителството и 

туризма; 
 водещи отрасли в промишлеността ще продължат да бъдат леката промишленост, 

дърводобивната и дървообработваща промишленост; 
 ускорено развитие на туризма, както на традиционния, така и на алтернативните 

форми; 
 доизграждане на инфраструктурата. 

 
Общинска културна инфраструктура: 
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 Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” 
 Регионална научна библиотека “Николай Вранчев” 
 Художествена галерия 
 Исторически музей „Стою Шишков” 
 Държавен ансамбъл за народни песни и танци “Родопа” 
 Детско-юношески фолклорен ансамбъл “Орфей” – Смолян 
 Изложбена зала „Петър Стайков” 

 
Селско стопанство 
Селското стопанство е по-слабо развито в сравнение с останалите части на страната, 
поради липсата на достатъчно обработваема земя. Съществува разпокъсаност на 
парцелите, което не води до рентабилност на производството. Сравнително голямата 
надморска височина /800-1500м./ и големите наклони обуславят ограничения брой 
селскостопански култури, които могат да се отглеждат. Това са основно картофи, 
ориенталски тютюн, някои фуражни видове (царевица, овес, ръж, ечемик). 
Картофопроизводството е най-застъпено и има благоприятни условия за развитие, а 
качествата на родопските картофи са известни в цялата страна. Като цяло това 
производство се явява основен поминък за населението от района, но с отварянето на 
пазара след приемането на страната в ЕС пазарната реализация на произведените 
количества е все по-трудна. На по-малки площи се отглеждат – ягоди, малини, етерично-
маслени и лечебни растения с тенденция площите да се увеличават. 
 
Съществуват единични опити за отглеждане на трайни насаждения, ливади, зеленчуци. 
Всички останали култури се отглеждат за лична консумация и нямат стопанско значение. 
Наблюдава се тенденция на изоставяне на земеделските земи, ливади и пасища. Това 
води до самозалесяването им, а така те губят характера си на земеделски земи. Природо-
климатичните условия на територията на община Смолян позволяват отглеждането със 
стопанско значение на говеда, овце, кози, птици, пчели. Водеща е ролята на млечното 
говедовъдство и месното овцевъдство. Отглеждат се и други видове селскостопански 
животни с нестопанско значение. Преобладаващият начин на отглеждане на животните е 
в личните стопанства, малко са окрупнените ферми, в които се прилага селекционна 
дейност. Тенденциите в развитието на селското стопанство в общината са отразени в 
следната таблица: 

 
Таблица 12. Заети площи и отглеждани животни в община Смолян 

Година 
Показатели 

2004 2005 2006 2007 
Заети площи с картофи (дка) 9982 8990 8500 8760 
Трайни насаждения (дка) 67 59 68 72 
Лечебни растения (дка)   9 9 
Произведени картофи (т) 10501 15283 11900 8700 
Животни (брой)  
Говеда 3685 3700 3630 3280 
Крави 3200 2830 2970 2600 
Овце 6970 6800 6580 7980 
Птици /хил. броя/ 181 183 191 148 

 
В община Смолян съществуват редица селскостопански производства. Видът и 
количествата на произведената продукция са отразени в следната таблица: 
Таблица 13. Видове производства 

Вид продукция Количества произведена продукция – 
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2007г./тона/ 
Картофи 8700 
Мляко 6233 
Месо кланично тегло 72 
Яйца 17601 хил. броя 
Вълна 17.6 
Пчелен мед 6.5 

 
На територията на общината се отглежда един типичен местен сорт фасул. В миналото са 
се отглеждали типични сортове овошки приспособени към местните климатични условия. 
От редките породи домашни животни най-характерни са Родопското късорого говедо, 
каракачанската овца и куче, които са все още запазени в някои от малките стопанства в 
общината. Освен с приспособеността си към местните условия и първокачествените 
мляко и месо, тези породи са и много атрактивни. Всички местни сортове и породи 
домашни животни са предмет на подпомагане по Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013 г.   
 
Селското стопанство на този етап не е приоритетен отрасъл на развитие в общината и 
може да се разглежда като съпътстващ развитието на други сектори – преработвателна 
промишленост, туризъм. Може да бъде намерено решение за превръщането му във 
фактор за развитие чрез производство и утвърждаване на местни, екологично чисти 
продукти със запазена марка. Производството на уникални, качествени продукти в 
екологично чиста среда е една от основните и възможно единствената конкретна насока 
за развитие на животновъдството.  
 
ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗСПЗЗ/ през 1992г., 236 478 дка от територията на община Смолян са определени като 
земеделски площи, включващи ниви, трайни насаждения, естествени ливади, мери и 
пасища, полски пътища и др. Община Смолян разполага с 100 912 дка общински 
поземлен фонд, който включва: 
 общинска частна собственост – 202 дка. 
 общинска публична собственост – 46 155 дка (включваща пасища, мери, пътища и 

др. площи)  
 земя стопанисвана от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, останала след 

възстановяването на правата на собствениците. 
 
Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за 
допитване до народа, мерите и пасищата, които в баланса на общинския поземлен фонд 
възлизат на 41 858 дка, се предоставят ежегодно на земеделски стопани или техни 
сдружения за отглеждане на пашуващи селскостопански животни и поддържането им в 
добро земеделско и екологично състояние.  
Земеделската земя, попадаща под разпоредбите на чл. 19 от ЗСПЗЗ, останала след 
възстановяването на правата на собствениците се стопанисва и управлява от Общината, 
като служи за обезщетяване на собственици, изпълняване на съдебни решения за 
признато право на собственост, за реализиране на проекти за техническата 
инфраструктура и др. Отдаването й под наем става за срок от една година. 
Разпределителните сделки с тази земя се извършват въз основа на план за поземлено 
управление, приеман от общински съвет и одобряван от министъра на земеделието и 
храните. 
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1.6.2 Състояние на инфраструктурата 
 

1. Транспортна инфраструктура 
Състоянието на транспортната инфраструктура е от особено голямо значение за община 
Смолян, поради ограниченията, налагани от релефа, при ползването на различни видове 
транспорт. Тя се обслужва единствено от автомобилен транспорт. 
Общата дължина на пътищата в общината е 470 км, гъстотата на пътната мрежа е 41.3 км 
/ 100 м2. Пътищата са предимно ІV-то-класни и повечето от тях са в лошо състояние. 
Общината се обслужва от път ІІ-ри клас Пловдив – Смолян. През нея по проект ще 
минава международният път Пловдив – Смолян – Ксанти. Предстои да бъде открит нов 
граничен контролно-пропускателен пункт с Република Гърция, отстоящ на 40 км източно 
от гр. Смолян. 
Влиянието на автомобилния транспорт върху енергийната инфраструктура на общината е 
пряко свързано с множество фактори и специфични особености, най-важните от които са: 
 Вид и тип на превозните средства, движещи се на територията на града;  
 Средна възраст и техническо състояние на превозните средства;  
 Специфични особености на пътната мрежа в населеното място;  
 Интензивност на движението през различните часове от денонощието и 

различните сезони;  
 Вид и количества на изразходените горива в рамките на населеното място;  
 Метеорологичните условия, характерни за населеното място.  

 
2. Телекомуникации 

Телефонната плътност за общината е 32.30 % или 323 телефонни поста на 1000 жители. 
Град Смолян е с висока телефонна плътност, но не и всички села в общината. Покритието 
с мобилни телефони е около 80 %. 

 
3. Електроснабдяване 

Степента на изграденост на ел. мрежата в общината е 65 %. Общото ù състояние е добро. 
Тенденциите в икономическото развитие на общината в следващите няколко години могат 
да бъдат представени както следва: 

 

1.7 Финансово състояние на община Смолян  
1.7.1 Бюджет на общината  

 
Бюджетът на община Смолян през периода 2004-2007 година е: 

 18 422 179 лв. за 2004 година; 
 22 259 670 лв. за 2005 година; 
 32 053 778 лв. за 2006 година; 
 44 585 238 лв. за 2007 година; 

 
На базата на числеността на населението през посочените години могат да бъдат 
изчислени няколко показатели, а именно: бюджетни разходи на жител за година, 
бюджетни разходи за екологични дейности на жител за година и извънбюджетни разходи 
за екологични дейности на жител за година; същите са дадени в Таблица 14. 
 
Таблица 14. Разходи на жител за година 

Разходи на жител [лв./жит.] Видове Разходи 
2004 2005 2006 2007г 
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Разходи на жител [лв./жит.] Видове Разходи 
2004 2005 2006 2007г 

Бюджетни разходи 
17 570 914 21 513 826 30 065 895 44 585 238 

Бюджетни разходи за 
екологични дейности 660 366 1 216 415 2 520 641 2 164 586 

Извънбюджетни разходи за 
екологични дейности 349 610 119 056 414 542 840 108 

Общи разходи за 
екологични дейности 1 009 976 1 335 471 2 935 183 3 004 694 

Население 
45 111    

 
Бюджетните разходи на жител за опазване на околната среда през последните четири години 
нарастват значително и относителният им дял от общите бюджетни разходи е в границите 
от 6.1 % за 2004 г., 5 % за 2005 г. и 5.2 % за 2006 г. 

 
Таблица 15 Разходи по параграфи 

2005г 2006г 2007г Пера Пара-
граф хил.лв. % хил.лв. % хил.лв. % 

Всичко разходи  21 513 826 30 065 895  44 585 238

Численост на персонала  1516 1771  1483

Основни разходи по 
параграфи: 

  

1. Заплати на персонала 01 
5 295 877 24,62 5 799 153 19,29 6 535 565 14,65

2. Други възнаграждения и 
плащания 

02 
1 003 767 4,66 1 321  808 4,40 1 439 260 3,23

3. Осигурителни вноски 03 1 621 561 7,54 1 416 056 4,71 1 626 768 3,65

4. Здравни осигурителни 
вноски 

05 
335 426 1,56 363 334 1,20 310 119 0,69

5. Издръжка 10 8 037 571 37,36 20 015 822 35,22 8 814 354 19,76

6. Стипендии 40 81 291 0,38 80 058 0,27 75 687 0,17

7. Обезщетения и помощи 42 24 828 0,12 326 745 1,09 1 670 036 3,77

8. Придобиване на ДМА 52 5 113 505 23,76 10 167 822 33,82 24 113 449 54,08

 
От таблиците се вижда, че през разглеждания период са заделяни немалко средства за 
придобиване на дълготрайни материални активи и за екологична дейност и относителният 
дял от общите разходи е сравнително висок. 
Бюджетни и извънбюджетни разходи по опазване на околната среда 
Разходите, направени в община Смолян за опазване на околната среда, са показани в 
Таблица 16. 



Община Смолян – Общинска програма за околна среда 2009 - 2013 

49 

 

 
Таблица 16. Разходи за опазване на околната среда 

2004г 2005г 2006г 2007г 

Разходи 

хил. лв 

% от 
общи
те 
б.р. 

хил. лв 
% от 
общит
е б.р. 

хил. лв 

% от 
общи
те 
б.р. 

хил. лв 

% от 
общи
те 
б.р. 

1. Бюджетни разходи 660366 3,76 1216415 5,65 2520641 8,38 2164586 4,85 

1.1. Инвестиране в 
екологични обекти 50 428 0,29 301 488 1,40 1155535 3,84 1042731 2,34 

1.2. За дейност “Събиране, 
извозване на БО, 
поддръжка на депо и 
чистота” 

601 245 3,42 901 672 4,19 1195866 3,98 957402 2,15 

1.3. За дейност 
“Озеленяване” 

8 693 0,05 13255 0,06 169240 0,56 164 453 0,37 

2. Извънбюджетни 
разходи 

349 610 1,99 119 056 0,55 414 542 1,38 840 108  

2.1. ПУДООС / НФООС, 
349 610 1,99 119 056 0,55 414 542 1,38 840 108  

Общо: 1+2 
1009976 5,75 1335471 6,20 2935183 9,76 3004694 9,71 

 
Ниво на такси за услуги в областта на управление на отпадъците и водите 

 
1. Управление на отпадъците 

Досега размерът на таксата за битови отпадъци се определя в промили върху данъчната 
оценка на имотите на физически и юридически лица. За периода 2004 - 2007 година 
размерът на таксата, постъпленията от нея и разходите за управление на отпадъците са 
представени в таблица № 17. 
 
Таблица 17 Размер на таксата за БО, приходи и разходи за управление на отпадъците 

 

Постъпленията от таксата за битови отпадъци покриват напълно разходите за чистотата, 
събиране и транспортиране на отпадъците, както и обезвреждането им на депо, а така 
също и капиталови разходи за осигуряване на съдове за отпадъци. В размера на таксата 
не са включени разходите за проектиране, изграждане и закриване на депото за битови 
отпадъци, тъй като става социално трудно поносима. 

Размерът на таксата за БО в общините силно варира поради различното качество и цена 
на извършваните услуги и данъчната оценка на имотите в населените места от различен 
функционален тип. В резултат на това не може да се намери обща база за сравнение на 
нивата на таксите за различните общини. 

Година Показатели 
2004 2005 2006 2007 

1. Размер на таксата за битови отпадъци [%] 
- физически лица 
- юридически лица 

3.0 
5.5 

3.0 
5.5 

3.0 
5.5 

3.0 
5.5 

2. Приходи от таксата за битови отпадъци [лв.] 974 930 907 925 1097966 139410 
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2. Вода и канализация 

В Смолянска област този вид услуга се предлага от “ВиК” ЕООД – Смолян и размерът на 
таксата за ползване на питейна вода без ДДС е 1.52 лв./м3 и за канал 0.06 лв./м3. 
Таксата за канал е твърде ниска и не отразява реалните потребности в това направление. 
Събраните средства не осигуряват възможности за доизграждане на канализационната 
мрежа в града, а още по-малко за изграждане на градска пречиствателна станция за 
отпадъчни води. От 2007 г. стартира изграждането на градска пречиствателна станция с 
финансиране на обекта по проект на програма ИСПА. Основните инвестиционни обекти са 
водоснабдителните обекти и сравнително по-малко средства се заделят за 
канализационната система. В резултат на прилагане на новото законодателство в 
областта на опазване на околната среда разходите за екологичните дейности ще 
нарастват, а оттам и таксите за услугите. Социалната им поносимост може да бъде 
осигурена чрез ползването на външни източници на финансиране и покриване на 
значителна част от разходите. 
 

1.8 Демографска характеристика 
 
От 1992 до 2003 година населението на общината е намаляло с 4755 души или с 10.4 %. 
Промените през последните три години могат да бъдат проследени в Таблица 18. 
 
Таблица 18. Демографски показатели 

Година Показатели 
2001 2002 2003 

1.8.1. Население (брой) 
- община 
- град Смолян 

 
46 794 
32 929 

 
46 232 
32 712 

 
45 626 
32 347 

1.8.2. Раждаемост на 1000 души население 6.3 7.4 7.4 
1.8.3. Смъртност на 1000 души население 12.5 11.2 11.6 
1.8.4. Естествен прираст на 1000 души 
население 

-6.2 -3.8 -4.2 

1.8.5. Възрастова структура 
- от 0 до 14 години 
- от 15 до 59 години 
- над 60 години 

  
6 242 
30 889 
9 101 

 
6 534 
29 377 
9 715 

 
Естественият и механичен прираст ще продължат да бъдат отрицателни и възрастовата 
структура доста влошена, с негативна тенденция. 
Водещо място в заболеваемостта на населението в общината имат болестите: 
 на дихателните органи; 
 на органите на кръвообращението; 
 на нервната система и сетивните органи; 
 на пикочо-половата система. 

Тенденцията е за запазване на почти същата градация в заболяванията на населението в 
общината. 

1.9 Социално-икономическа характеристика  
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1.9.1 Относителен дял на разходите за заплащане на услуги 
по третиране на отпадъците, вода и канализация от 
средногодишните доходи 

 
1. Такса за битови отпадъци  
Таксата за битови отпадъци за 2007 година е 3.0 ‰ за физическите лица. Събраната 
годишна такса на човек е 17.50 лв. и при средногодишен доход от 2831 лв.  
2. Такси за вода и канал 
При средно месечно потребление на вода от човек 5 м3, годишният размер на таксата за 
вода и канал е 94.8 лева и относителният ù дял за 2007 година е 1.24 %. 
 

1.9.2 Подоходна диференциация 
Представа за подоходната диференциация в област Смолян дава таблицата със средна 
годишна заплата на заетите лица в икономиката. 
 
Таблица 20 Подоходна диференциация в област Смолян (лв.) 

2004 2005 2006 
Икономически дейности общест

вен 
сектор 

частен 
сектор 

общест
вен 

сектор 

частен 
сектор 

общест
вен 

сектор 

частен 
сектор 

Общо 3590 3243 3887 2619 4288 2933

Селско, горско и ловно стопанство; 
риболов 

4991 2249 - 2465 - 2889

Добивна промишленост - 3126 - 3771 - 5103

Преработваща промишленост 3574 2262 3977 2464 4659 2821

Производство и разпределение на ел. 
енергия, вода и газ 

5673 - 5654 - 5314 6991

Строителство 2161 2667 2954 2670 3667 2906

Търговия, ремонт на автомобили, лични 
вещи и домакински стоки 

- 1892 - 2135 - 2353

Хотели и ресторанти 3770 1663 3843 2105 4190 2319

Транспорт, складиране, съобщения 3313 2844 3524 3008 3807 3076

Финансово посредничество - 5812 - 6030 - 7113

Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 

1605 1815 2797 2089 3276 2657

Държавно управление; задължително 
обществено осигуряване 

4417 - 5474 - 5062 - 

Образование 3589 1534 3740 2377 4150 2445

Здравеопазване и социални дейности 3864 2734 4190 3244 4542 3503

Други дейности, обслужващи обществото 
и личността 

1878 2902 2241 3121 2446 3163

 
1.9.3 Размер на средната годишна заплата в община Смолян 

 
Средната годишна заплата на наетия персонал в обществения и частния сектор в община 
Смолян е както следва: 
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Таблица 21 Средна годишна работна заплата 
Година Показатели 

2004 2005 2006 
Средна годишна заплата в общинския сектор 
(лв.) 

4012 4146 4601

Средна годишна заплата в частен сектор (лв.) 2397 2750 2888

 
В частния сектор средната годишна заплата продължава да бъде чувствително по-ниска 
от тази в обществения сектор и това е характерно за всички отрасли. 
 

1.9.4 Средна заетост на населението в общината 
 
В община Смолян за периода 2004-2006 година заетостта на трудоспособното население 
показва тенденции на повишение и респективно намаление на безработицата. 
 
Таблица 22 Средна заетост на населението 
 

Година Показатели 
2004 2005 2006 

Заети лица [брой] 16 538 17 398 

- обществен сектор 5 815 5 359 

- частен сектор 10 723 12 039 

Безработни лица [брой] 2 862 2 238 

Безработица [%] 12.72 9.95 
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РАЗДЕЛ ІІ. Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи 
(SWOT-анализ)  
 
силни 
- Съществува необходимата институционална, 

нормативна и стратегическа рамка за 
управление на околната среда. 

- Натрупан капацитет от/ за изпълнение на 
проекти. 

- Добри традиции в управлението на горите. 
Висок дял от естестевени, качествени гори и 
лесистост. Голям дял на неизменени горски 
ландшафти. 

- Съхранен екологичен потенциал (вкл. 
видове, местообитания, ландшафт) и добри 
общи екологични показатели извън градските 
зони (Богати природни ресурси, съхранена 
природа и добри общи екологични 
показатели). 

- Съществуваща посетителска 
инфраструктура и информация за някои от 
защитените територии. 

- В района все още се отглеждат уникални 
местни породи домашни животни и сортове 
растения. 

- Липса на големи индустриални замърсители. 
- В процес на изграждане е РЦУО.  
- Отличен рекреационен потенциал. 
- Добре изградена водоснабдителна мрежа. 
- Благоприятни природо-климатични условия 

за развитие на животновъдството. 
- Добре работещо партньорство с Гърция 
- Добре работещо партньорство между 

институциите, имащи отношение към околна 
среда и образование 

- Съществуващ потенциал за използване на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

 

слаби 
- Липса на систематизирана информация за 

състоянието на околната среда и на осигурен 
публичен достъп до нея. 

- Недостатъчно ефективна система за 
управление на отпадъците и разделното им 
събиране и рециклиране. 

- Влошени микробиологични показатели на 
някои от реките (битови води, инфилтрат от 
РДТБО). 

- Използването на твърди горива в бита и 
увеличения автомобилен трафик влошават 
КАВ (незадоволителни стойности на прах и 
ФПЧ). 

- Липса на практики за многофункционално 
управление на горите. 

- Недостатъчни предприети мерки и практики 
за енергийна ефективност. 

- Високо потребление на енергия в бита.  
- Недостатъчен капацитет на общината за 

прилагане на непрекъснато променящото се 
екологично законодателство. 

- Недовършена комплексна рекултивация на 
терени от уранодобив. 

- Монокултурно, разпокъсано 
неконкурентноспособно земеделие и 
животновъдство. 

- Много на брой малки по площ защитени 
територии.  

- Недостатъчна инфраструктура и информация 
за социализиране на защитените територии и 
зони по Натура 2000 

- Слаба информираност и ангажираност на 
населението и неспазване на изискванията 
за екологични норми 
(отпадъци/биоразнообразие/води/гори) 

- Недостатъчно ефективана система за 
управление на рециклируеми отпадъци 
(луминисцентни лампи, батерии и т.н) 

- Липса на единна система/подход за участие в 
управлението на защитени територии и зони 
по Натура 2000. 

- Недостатчно активни местни НПО работещи 
за опазване на околната среда. 
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възможности 
- Създаване на интегрирана общинска  

информационна система за управление на 
околната среда с осигурен обществен достъп. 

- Усъвършенстване и осъвременяване на 
стратегическата рамка за опазване и 
управление на околната среда. 

- Въвеждане на многофункционално горско 
планиране и горска сертификация на 
територията на общината. 

- Повишаване на капацитета на Общинската 
администрация за усвояване на фондовете в 
сферата на околната среда. 

- Устройване и социализиране на защитените 
територии и зони по Натура 2000. 

- Насърчаване на развитие на алтернативни 
форми на туризъм съобразени с местните 
природни условия и дадености. 

- Насърчаване на развитие на алтернативни и 
съобразени с местните природни условия 
форми на земеделие и животновъдство. 

- Повишаване информираността на 
населението чрез въвеждане на нови и 
интерактивни форми на екологично 
образование и обучение. 

- Интегриране на политиките за опазване и 
управление на околната среда в другите 
местни политгики. 

- Проучване и използване на публично-частни 
партьорства в управлението на околната 
среда. 

- Използване на възможностите на НПРСР и 
хоризонталните програми за финансиране на 
дейности по околна среда 

- Обмен и прилагане на добри практики от 
двете страни на границата с Гърция 

- Насърчаване използване на ВЕИ съобразени 
с особеностите на общината (биомаса от 
дърводобив и дървопреработване, слънчева 
енргия). 

заплахи 
- Наличие на сериозни инвестиционни 

интереси, потенциално застрашаващи 
околната среда (туристическа 
инфраструктура, енергийни мощности) 

- Липса на пречиствателна станция за водите 
от РЦУО  

- Прекомерно използване на водните ресурси 
за производство на електоренергия. 

- Загуба на традиционни местообитания и 
видове.  

- Засилени ерозионни и гравитационни 
процеси в следствие на промени в 
ползването на земите. 

- Климатични промени, свързани с повишен 
риск от природни бедствия, засушаване, 
ерозия и пожари. 

- Ограничени финансови ресурси за 
управление на инфраструктурата за 
околната среда. 

- Проблеми с неефективното управление на 
финасовите инструменти на ЕС на 
национално ниво. 

- Забавяне изграждането на РЦУО и ПСОВ. 
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РАЗДЕЛ ІІІ. Визия за околната среда на общината, стратегически цели, 
приоритети и план за действие на програмата 
 
3.1 Визия 
Настоящата Общинска програма за опазване на околната среда на Община Смолян 
представлява стратегически документ, чрез който се цели канлизирането на усилията и 
оформянето на адекватна политическа рамка за осъществяване на ефективно планиране 
и управление на околната среда в общината в периода 2009 – 2015 г. В този смисъл, 
Програмата има основополагащо значение и заедно с Общинския план за развитие 
трябва да спомогне за гарантиране на устойчив и балансиран икономически растеж, 
съчетан с утвърждаването на общината като място със съхранена природа, желано място 
за живот и бизнес, осигурено чрез съвременна инфраструктурна база и хармонично 
организрана среда за обитаване. 
Основните принципи, около които е изградена настоящата ОПООС са взаимствани от 
добрите европейски и световни практики в областта на стратегическото планиране, като 
са пречупени през призмата на българските условия и нормативни изисквания. Те могат 
да бъдат обобщени в следните основни групи: 
 
Принцип на партньорство 
Устойчивото развитие предполага активно взаимодействие между местните власти, 
малкият и средният бизнес и нестопанските организации, подкрепящи развитието на 
общината.  
 
Принцип на уникалност и пространствена обусловеност 
Този принцип се свежда до съобразеност с местните условия, ресурси и сравнителни 
предимства на територията, като същевременно набелязаните приоритети, цели, мерки и 
дейности да налагат ясни и конкретни пространствени измерения. По този начин от една 
страна се намалява опасността стратегическия документ да се превърне в списък с общи 
пожелания, а от друга се предоставя възможност мерките да се насочат към определени 
части от територията на общината и така значително да се улесни подготвянето на 
конкретни проекти и тяхното финасиране.  
 
Обвързаност и съответсвие с останалите стратегически документи 
Спазването на този принцип се свежда до създаването на система от взаимосвързани 
стратегически документи, насочени към успешното и ефективно развитие на общината 
като самостоятелна административно-териториална единица, както и като част от 
националното пространство и Южния Централен район за планиране.  
 
Индикативност 
Този принцип е в съответствие с добрите практики в областта на индикативното 
планиране. Същността на принципа е в това, че набелязаните приоритети, цели и мерки 
са с индикативен (рамков, очертаващ), а не с императивен (задължителен) характер. Те 
са изведени на основата на обективен анализ на състоянието на околната среда, 
ресурсите и сравнителните предимства на общинската територия. От друга страна 
документът е с отворен характер, което ще позволи своевременното отразяване на 
промените в средата и факторите, обуславящи развитието на общината през съответния 
планов период. 
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Визията, на чиято основа е изградена настоящата ОПООС на община Смолян синтезира 
от една страна представата за желаното и възможното състояние на околната среда в 
общината, а от друга е максимално съобразена с потенциала на територията и 
тенденциите в развитието на общинската икономика. Отчитайки това, в настоящата 
програма е формулирана следната Визия за състоянието на околната среда в община 
Смолян: 
 
Община Смолян е динамично развиваща се териториална единица, с икономика и 
инфраструктура, съобразени с природния потенциал и сравнителните предимства 
на общинската територия. Общината е привлекателно място за живот със 
съхранена природа и хармонична среда за обитаване. 
 
3.2 Стратегически цели, приоритети и план за действие  
 
Възоснова на така формулираната визия и принципи е определена Главната 
стратегическа цел на ОПООС 2009 – 2013 на община Смолян. 
 
Към хоризонта на планиране община Смолян да е устойчива териториална 
единица с динамично развиваща се икономика и здравословна и съхранена околна 
среда. 
 
Приоритети 
 
В съответствие с така очертаната Визия и Главната стратегическа цел, както и на 
основата на подробен и пространствено детерминиран анализ са определени следните 
основни приоритети за въздействие, към които са ориентирани целите, мерките и плана 
за действие на настоящата програма : 
 

1. Добро управление и прозначност 
2. Устойчиво ползване и опазвавне на природните ресурси 

 
Приоритет 1: Добро управление и прозначност 
 
Този приоритет е насочен основно към подобряване на ефективността на работата на 
общинската администрация от една страна, чрез повишаване нейния капацитет и роля в 
областта на управлението и опазването на околната среда, а от друга чрез оптимизиране 
на нейната организация и повишаване качеството на административното обслужване в 
общината. Съвременият етап налага по-активен подход от страна на местните власти и 
превръщането им от регулатор на развитието в генератор на идеи и добро управление, в 
условията на максимална прозрачност и публичност. 
Въз основа на това са определени следните основни цели, мерки и програми представени 
по-долу. 
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Цел 1: Подобряване на административния капацитет за управление на 
околната среда и ангажиране на местното население  

 
Мярка 1.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната 
квалификация на кадрите компетентни по управеление на околната среда в 
общинската администрация 

 
Програма 1.1.1: 
Оценка на нуждите от специализирани обучения за повишаване на професионалната 
квалификация на служителите ангажирани с управлението на околната среда в 
общинската администрация. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Оценка на нуждите и възможностите на 
служителите ангажирани с управлението на 
околната среда в общинската администрация 

1 г. Община 8 ОПАК, Общ. 
бюджет 

Разработване на 3-годишна програма за 
повишаване на капацитета съобразена с целите 
и приоритетите на ОПООС 2009 – 2013 

2 г. Община 10 ОПАК, Общ. 
бюджет 

Внедряване на системата „Еконет” в общината 3 г. Община 22 ОПАК, 
ОПОС, Общ. 

бюджет 
 
Програма 1.1.2: 
Изграждане на кадрови и административен капацитет за успешно участие в и 
реализиране на Европейски програми и проекти свързани с управление на околна среда. 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Обучение на специалистите в общината за 
извършване на процедурите за екологична 
оценка 

 Община 4 Общ. бюджет

Обучение на специалисти за разработване на 
планове и проекти за участие в агроекологични 
схеми 

 Община 4 Общ. бюджет

Обучение на специалисти за разработване на 
планове и проекти свързани с постигане на 
международно признати екологични стандарти 

 Община 4 Общ. бюджет

Изготвяне и провеждане на програма за 
обучение за общински служители по въпросите 
на околната среда 

3 г. Община 10 ОПАК, 
ОПОС, Общ. 

бюджет 
Изграждане на общински капацитет за 
прилагане на екологичното законодателство, за 
разработване и управление на екологични 
инфраструктурни проекти и малки проекти 

4 г. Общ. съвет 
Община 

15 Общ. бюджет
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Програма 1.1.3:   
Оптимизация на работата на специализираната администрация по теми свързани с 
околната среда. 
 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Създаване на общински инспекторат по 
управление на околната среда с достатъчен 
персонал за осъществяване на инспекции и 
контрол 

 Общ. съвет 
Община 

10 Общ. бюджет

Провеждане на тематични форуми и анкети по 
проблемите на околната среда 

4 г. Община 
НПО 
Фирми 
Учебни 

заведения 

10 Общ. бюджет
Външни 
донори 

Създаване на отдел „Управление на природните 
ресурси” към общинска администрация 

2 г. Община 10 ОПАК, , Общ. 
бюджет 

 
Мярка 1.2: Подобряване на информационната обезпеченост за управление на 
околната среда в община Смолян 
 

Програма 1.2.1:  
Създаване на работещ механизъм за обнем на информация сред заинтересованите 
институции и организации работещи в сферата на околната среда. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници на 

финанс. 
Проучване на добрите практики в областта на 
информационното осигуряване на 
управлението на територията и опазването на 
ОС 

1 ОА 10 
ОПАК 

Общински 
бюджет 

Проектиране и изграждане на ГИС базирана 
общинска Информационна система 

1 ОА 19 Общински 
бюджет 

Внедряване на Общинската информационна 
система в работата на администрацията 

2 ОА 98 Общински 
бюджет/ОПРР/ 

ОПАК 
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Програма 1.2.2: 
Осигуряване на публичен достъп до информация относно състоянието на околната среда 
и общинските дейности по управлението й чрез интернет платформа. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Създаване на раздел в сайта на общината 
предоставящ актуална информация за 
компонентите на околната среда и дейностите 
на общината 

3 г. Община 4 ОПАК, Общ. 
бюджет 

Издаване на месечен електронен бюлетин за 
околна среда (възможност за ПЧП или работа 
с местни НПО) 

3 г. Община 
РИОСВ 
РИОКОЗ 

“ВиК” 
ЕООД, 
РДГ 

5 Общ. бюджет

Обществени обсъждания и дискусии по 
екологични проблеми 

 Община 
НПО 

Учебни 
заведения 

4 Общ. бюджет

Издаване и разпространение на 
информационни материали, свързани с 
околната среда 

 Община 
РИОСВ 
НПО 

10 Общ.  
бюджет 
Външни 
донори 

 
 

Мярка 1.3: Oсъвременяване и усъвършенстване на стратегичската и нормативна 
рамка на общината за управление на околна среда.  

 
Програма 1.3.1:  
Обновяване на програми за отпадъци, въздух, билки, почви, риск от природни бедствия и 
т.н 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

ИИзготвяне и на общинска програма за 
управление на отпадъците 2009 - 2015 

1 Общ. 
администра

ция 

25 ОПОС 

Изготвяне на общинска програма за управление 
на риска от природни бедствия 

1 Общ. 
администра

ция 

20 ОПАК 
Общ. 

Бюджет 
ОПОС 

Изготвяне на общинска програма за опазване, 
устойчиво ползване и възстановяване на 
почвите в общината 

2 Община 18 Общ. 
Бюджет 
ОПОС 

Преглед и допълвне на общинска програма за 
лечебни растения  

2 Община 8 ОПОС 
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Програма 1.3.2: 
Интеграция на мерките за управление на околната среда в секторните местни политики и 
програми (Осигуряване механизъм) 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм. 
източници 
на финанс.

Преглед на съществуващата практика и 
обновяване на нормативната рамка 

1 г. Община 3 Общ. бюджет

Създаване на общински механизъм за постигане 
на съвместимост между целите и приоритетите 
на различните общински политики и дейностите 
по околна среда 

2 г. Община 7 ОПАК, Общ. 
бюджет 

 
Мярка 1.4: Информиране на населението на община Смолян относно опазването на 
околната среда. 

 
Програма 1.4.1: 
Разработване и прилагане на Комуникационна стратегия за опазване на околната среда в 
общината. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Провеждане на информационни кампании по теми 
свързани с местни аспекти на околната среда в 
общината 

4 г. Община 
РИОСВ 
НПО 

Учебни 
заведения 

Детски градини 

7 Общ. 
бюджет 
Външни 
донори 

Участие в националните кампании, свързани с 
околната среда 

 Община 
Фирми 
НПО 

Учебни 
заведения 

Детски градини 

4 Общ.  
бюджет 

Популяризиране на общинската програма за 
опазване на околната среда 

 Община 4 Общ. бюджет

Адаптиране и анимиране на планове и проекти 
подлежащи на обществено обсъждане за широката 
публика  

3 г. Община 4 Общ. бюджет

Информиране на обществеността за процедури за 
обществено обсъждане на устройствени планове и 
на техните екологични оценки 

3 г. Община 4 Общ. бюджет

Повишаване на екологичното съзнание за 
намаляване на отпадъците и разделното им 
събиране 

4 г. Община 
Общ. комисия 

по отп. 
НПО 

Учебни 
заведения 

Детски градини 

5 Общ.  
бюджет 

Провеждане на тематични кампании за 
населението за запознаване с практиките за 
пестене на вода и създаване на обществен контрол

3 г. Община 
“ВиК” ЕООД 

НПО 

10 Общ. бюджет
“ВиК” ЕООД
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Програма 1.4.2: 
Разработване и прилагане на общинска програма за извънкласни форми за 
природозащитно образование в училищата и детските градини 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Привличане на гражданите за участие в 
изпълнението на проекти, свързани с опазване на 
околната среда 

 Община 
НПО 

4 Общ. бюджет

Съдействие на учебните заведения при 
провеждане на екологичното обучение 

4 г. Община 
РИОСВ 
НПО 

Учебни 
заведения 
Детски 
градини 

10 Общ. бюджет
Външни 
донори 

Създаване на програма и помагала „Западни 
Родопи за Деца” за извънкалсно образование по 
околна срада и опазване на местната природа за 
началния и средния курс на образование 

2 Община, 
Детски 
градини, 
РИО 
НПО 

Учебни 
заведения 

105 ОПРЧР 
ОПОС 

Системно организиране на конкурси, излети и 
други подобни извън класни мероприятия за 
придобиване на практически познания за местните 
дадености в областта на околната среда 

3 г. Община, 
НПО 
Фирми 
Учебни 

заведения 
Детски 
градини 

10 Общ. бюджет
Външни 
донори 

 
 

Цел 2: Усъвършенстване на управлението на отпадъците в община Смолян 

 
Мярка: 3.1: Адаптиране на система за управление на отпадъците към 
функционирането на регионално депо за управление на отпадъците 
 

Програма 3.1.1: 
Оптимизиране на общинската схема за управление на отпадъците (транспорт, събиртане, 
рециклиране. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Усъвършенстване на нормативната рамка за 
управление на отпадъците в община Смолян 

1 Община 5 ОПОС 
Общ. бюджет

Подобряване на информационната система за 
управление на отпадъците 

1 г. Община 100 Общ. бюджет
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Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Оптимизация на действащата система за 
организирано събиране и транспортиране на 
отпадъците и поддържане чистотата на 
населените места 

2 г. Община 265.3 Общ. бюджет

Създаване на практика за организирано 
събиране на строителни и едрогабаритни 
отпадъци 

1 г. Община 7 Общ. бюджет

Поетапно разширение на системата за 
разделно събиране на битови отпадъци и 
отпадъци от опаковки 

2 г. Община 
Ведомства
Учреждения 

10 Общ. бюджет

Премахване на двата склада за съхранение на 
негодни препарати за растителна защита на 
територията на общината 

4 Община 
МОСВ 

50 ПУДООС 

Създаване на организация за събиране и 
обезвреждане на масово разпространени 
опасни отпадъци (батерии, живазни лампи и т.н)

2 г. Община 132 Общ. бюджет
Фирми 

 
Програма 3.1.3: 
Подобряване на контрола на дейностите по управление на отпадъците, опасни отпадъци 
и предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Почистване и рекултивиране на локални 
замърсявания, нерегламентирани сметища и 
замърсени терени 

2 г.  Община 
Титан ООД

134.3 ПУДОС 
Общ. бюджет

Въвеждане на ефективен механизъм за контрол 
и предотвратяване на нови замърсявания 

1 г. Община 10 ОПОС, Общ. 
бюджет 

Прилагане на икономически инструменти за 
насърчаване намаляването на отпадъците от 
бита и производството 

3 г. Община 
Общ. 

комисия по 
отп. 

22 ОПОС, Общ. 
бюджет 

Реализиране на пилотен демонстрационен 
проект за разделно събиране на оптпадъци в 
общински (обществени) сгради. 

3 г. Община 25 ОПОС, Общ. 
бюджет 

Организиране на периодични кампании за 
събиране на рециклиращи се битови отпадъци 
и други отпадъци за повторна употреба чрез 
временни пунктове 

4 г. Община 
Фирми 

40000 ОПОС, Общ. 
бюджет 
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Приоритет 2: Устойчиво ползване и опазване на природните ресурси 

 
Природните условия и ресурси на общината са едни от най-съществените и сравнителни 
предимства за развитие. Това от само себе си налага извеждането като основен 
приоритет за развитие опазването и подобряването на околната среда, тъй като на нея 
се основава немалка част от стопанския потенциал на територията на общината. 
Този приоритет е пряко насочен към развитието на хармонично устроена среда за 
обитаване, в съчетание със съхранена природа. От особено значение в рамките на този 
приоритет е ограничаване на „уплътняването” на свободните пространства със 
значителна инвестиционна и рекреационна атрактивност на общината и смекчаване на 
възникващите вследствие на това негативни последствия за природата. За постигането 
на този приоритет са формулирани следните основни цели, мерки и програми: 

 
Цел 3: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в община 
Смолян 
 

Мярка 2.1: Обезпечаване на добро състояние и ползване на водните ресурси на 
територията на общината. 
 

Програма 2.1.1: 
Доизграждане и модернизация на водоснабдителната и канализационната 
инфраструктура. 

 

Проект / действие  срок
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс. 

Изграждане на нови и реконструкция на 
съществуващи резервоари 

3 г. МОСВ 
Община 

“ВиК” ЕООД 

7067 ОПОС 
ДБ 

Изграждане на нови и реконструкция на 
съществуващи помпени станции 

3 г. МОСВ 
Община 

“ВиК” ЕООД 

7067 ОПОС 
ДБ 

Техническа помощ за водно проучване, 
мониторинг оборудване и поддръжка 

3 г. МОСВ 
Община 

“ВиК” ЕООД 

7067 ОПОС 
ДБ 

Изграждане на допълнителни локални колекторни 
системи и пречиствателни станции за отпадни 
води 

4 г. Община 
“ВиК” ЕООД 

4315 ДБ 
Общ. бюджет
ПУДООС 

Изграждане на допълнителни локални 
пречиствателни станции за питейни води и 
водоснабдявания 

4 г. Община 
“ВиК” ЕООД 

4315 ДБ 
Общ. бюджет
ПУДООС 

Монтиране на дигитални измервателни уреди на 
водоизточници, помпени станции и водоеми 

3 г. “ВиК” ЕООД 50 “ВиК” ЕООД

Актуализация на проектите на санитарно-
охранителните зони (СОЗ) на основните източници 
за питейна вода  

3 г. “ВиК” ЕООД 
РДГ 

200 “ВиК” ЕООД
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Програма 2.1.2: 
Извършване на комплексна оценка на хидроенергийния потенциал на община Смолян. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Проучване на допълнителни водоизточници в 
селищата със сезонен режим 

2 г. Община 30 Общински 
бюджет 

Определяне и зониране на ресурсите 
подходящи за изграждане на хидротехнически 
съоръжения 

2 г. Община, 
ВиК, 
Басейнова 
дирекция 

25 ОПОС, Общ. 
бюджет 

Идентифициране на източниците на 
водохващане и вододайните зони в стандартен 
ГИС формат 

2 г. Община, 
ВиК 

5 ОПОС, Общ. 
бюджет 

Подобряване на информационната система за 
управление на водните ресурси в общината 

3 г. Община 100 Общ. 
бюджет 

 
Цел 4: Опазване и управление на биологичното разнообразие и природните 
ресурси в община Смолян 

 
Мярка 4.1: Ограничаване на негативните вляния върху биологичното разнообразие 
в община Смолян 
 

Програма 4.1.1: 
Подобряване на контрола върху възможните негативни влияния върху биологичното 
разнообразие в община Смолян. 

 

Проект / действие  срок
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Изследване на биологичнот разнообразие в земите и 
горите общинска собственост и конкретни мерки за 
опазването му 

1 Община 
РИОСВ 

ИАОС, РДГ 
НПО 

Учебни 
заведения 
Научни 

институти 

25 ОПОС 
ПУДОС 

Оптимизиране на мрежата от защитени територии и 
зони по Натура 2000 в общината.  

2 г. Община 
РИОСВ 
НПО 

38 Общ. бюджет

Отлагане и маркиране на терен на границите на 
защитени територии и зони по Натура 2000 и 
поставяне на сигнализация 

4 г. Община 
РИОСВ 

Общинска 
служба по 

земеделие и 
Служба по 
геодезия, 

картография и 
кадастър 

8 Общ. 
Бюджет 

Други донори
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Мярка 4.2: Устойчиво управление на защитените територии и зони по Натура 2000 
в община Смолян 
 

Програма 4.2.1: 
Включване на териториите с природозащитна стойност в цялостната схема за устройство 
на територията на община Смолян. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

2 3 5 6 7 
Включване на териториите с природозащитна 
стойност в заданието за изготвяне на 
устройствена схема на общината 

1 г. Община 
 

5 Общ. бюджет

Изготвяне на кадастър на лечебните растения в 
земи, гори и водни обекти – общинска 
собственост 

1 г. Община 
НПО 

12 ПУДООС 
Общ. бюджет

Изготвяне и приемане на кадастър на зелените 
площи на територията на общината 

3 Община Служба 
по геодезия, 
картография и 

кадастър 

12 Общ. бюджет

 
Програма 4.2.2: 
Устройване и социализиране на защитените територии и зони по Натура 2000 като част от 
рекреационния потенциал на общината (природозащитни и информационни центрове). 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Разработване и подържане на представителни 
маршрути в райони с богато биоразнообразие 
при недопускане на риск за увреждане 

2 г. Община 
НПО 

150 ОПОС 
Общ. 

Бюджет 
ПУДОС 
Други 
донори 

Създаване на информационна система към ЗТ 
и ЗЗ – туристически обекти, подновяване и 
актуализиране на съществуващата маркировка 

3 г. Община 
НПО 

125 ОПОС 
Общ. 

Бюджет 
Други 
донори 

Създаване на Туристически информационен 
център (ТИЦ) 

1 г. Община 
РИОСВ 

60 ОПОС 
Други донори

Повишаване капацитета на ТИЦ за участие в 
управлението на защитени природни обекти и 
подготовка на алтернативни туристически 
продукти 

2 г. Община 
НПО 

12 ОПОС 
Общ. 

Бюджет, 
Други 
донори 

Лицензиране на ТИЦ за предлагане на 
алтернативни туристически продукти 

3 г. Община 
НПО 

15 ОПОС 
Общ. 

Бюджет 
ОПРЧР 

Създаване на „Еврорегион Родопи” за 
сътрудничество с местните власти от 

4 г. Община 
НПО 

50 ОПОС 
Общ. 



Община Смолян – Общинска програма за околна среда 2009 - 2013 

66 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

пограничните райони на Република Гърция за 
съвместно управление и ползване на ЗТ и зони 
по Натура 2000 

Съседни 
общини 

Бюджет 
Хоризонталн
и Програми 

на ЕС 
Включване на общината в Европейската 
инициатива „Зелен пояс” 

3 г. Община 
НПО 

15 ОПОС 
Общ. 

Бюджет 
Хоризонталн
и Програми 

на ЕС 
 
 
Мярка 4.3: Насърчаване на устойчиви подходи за ползване на природните ресурси 
в община Смолян 
 

Програма 4.3.1: 
Участие в разработването и прилагането на планове и инициативи свързани с развитието 
на биологичното земеделие, устойчив туризъм и горско стопанство. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Изготвяне на общински план за развитие на 
земеделски производства свързани с 
предлагането в туристическите услуги/обекти 
на местно произведени продукти 

2 Община 15 Общ. бюджет

Разработване и прилагане на „Стратегия и 
план за устойчиво, многофункционално 
стопанисване на горите” в община Смолян 

2 Община, 
РДГ, ДГС, 

НПО 

30 ОПОС, ПРСР
Фонд 

„Българска 
гора” 

Участие в разработване на планове за 
управление на всички защитени територии и 
защитени зони в общината с включени мерки за 
защита от вредното въздействие на туризма 

4 г. РИОСВ 
РДГ, 

Община 
НПО 

 

45 ОПОС 
НПРЗСР 
ПУДООС 

ДАГ 

 
 
Програма 4.3.2: 
Насърчаване на природосъобразни бизнес практики и инициативи (сертифициране на 
предприятия/хотели според признати международни стандарти за управление на околна 
среда, като ISO 14001 и EMAS). 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Подкрепа на инициативи и мерки, свързани 
със сертификацията на горите в общината 

4 г. РДГ 
ДЛ 

Община 
НПО 

22 ПРСР, ФБГ, 
ОПОС 
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Проект / действие  срок 
отговорна 
институция

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Създаване и използване на икономически 
регулатори за пестене на вода от фирми и 
домакинства 

3 г. “ВиК” ЕООД
Община 

  

Насърчаване въвеждането на 
енергоспестяващи и екологосъобразни 
технологии  

4 г. Община 120 ПУДООС, 
ОПОС 

Общ. бюджет
Насърчаване на прилагането на европейските 
стандарти за качество, схемата за 
управление по околна среда и одитиране – 
EMAS, схема за екомаркировка (екоетикет на 
общността за туристическа услуга 
настаняване и др. продукти). 

3 Община,  
РТА 

„Родопи”, 
Съюз на 

хотелиери и 
ресторантьо
ри  и др. 

56 ОПОС, 
ПРЧР, 

 
Програма 4.3.3: 
Прилагане на общинските програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници 2008 - 2013. 

 

Проект / действие  срок 
отговорна 
институция 

очаквани 
разходи 
хил. лв. 

възм.  
източници 
на финанс.

Проектиране и изграждане на система за 
използване на слънчева енергия в детски 
заведения и обществени сгради 

3 г. Община 
Фирми 

47 Общ. бюджет
Фирми 

Подмяна на живачните лампи от уличното 
осветление в общината с енергоспестяващи 
лампи 

3 г. Община 320 Фирми 
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РАЗДЕЛ IV. Организация и изпълнение на програмата  
 

4.1 Индикатори за изпълнение на програмата 
 
Наблюдението и оценката на Общинската програма за опазване на околната среда ще се 
извършва с оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнение й. ОПООС на 
община Смолян се разработва съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда в 
съответствие с указания на Министъра на околната среда и водите. Предметът на 
наблюдение включва изпълнението на целите и приоритетите на Програмата, 
организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните административни 
структури, организациите и юридическите лица, участващи в изпълнението им.  
 
Наблюдението и изпълнението на ОПООС е отговорност на Кмета на общината и сектор 
“Селско стопанство, екология, озеленяване и чистота”. В процеса на наблюдение, 
Общинската администрация осигурява участието на организации, физически и 
юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
Наблюдението е важен елемент, който позволява да се засили или намали активността в 
конкретна насока, да се предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е 
неудовлетворителен, или ако условията се изменят.  
 
Контролът върху изпълненението на ОПООС се извършва от Общинския съвет на община 
Смолян. Програмата се приема от общински съвет, който контролира и нейното 
изпълнение. Кметовете на общините представят пред общинските съвети всяка година 
отчет за изпълнението на програмата за околна среда. Изготвените отчети се предоставят 
за информация в РИОСВ Смолян.  
 
Годишният отчет се изготвя от Кмета на общината до края на първото тримесечие на 
следващата година, като се отбелязва напредъка в постигане на набелязаните цели и 
приоритети, отчитат се настъпилите промени в екологичната обстановка, изменения в 
законовата и нормативна база и произтичащите от това промени в отговорностите и 
задълженията на местните власти по отношение опазване на околната среда. Отчетът 
съдържа описание на предприетите действия от страна на Общинската администрация по 
отношение на осигуряването на ефективност и ефикасност при изпълнение на 
Програмата. В отчета се поместват действията на Общинска администрация Смолян по 
отношение на наблюдението (основните механизми за събиране, обработване и анализ 
на данни), начините и подходите за осигуряване на информация и публичност и 
прилагането на принципа за партньорство. Отчетът съдържа и препоръки за подобряване 
на резултатите от наблюдението.   
 
Оценката включва информация от наблюдението и от други източници на ефектите от 
изпълнените интервенции. Извършването на оценката ще осигури на управлението 
механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите. Чрез оценката ще 
се изяснява и ефекта от планираните дейности. Освен констативния характер на 
оценката, следва да се предостави и пред обществеността за да се запознае местното 
население с проблемите, с планираните инициативи и главно с напредъка в постигането 
на визията и главната стратегическа цел. 
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Наблюдението и оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, които 
отчитат специфичния характер на подкрепата, целта и приоритетите на Програмата. На 
основата на параметрите на околната среда и социално – икономическата ситуация на 
община Смолян се определят и формулират основни (ключови) и специфични индикатори 
въз основа на следните критерии: 
 Целесъобразност – да съответстват на целите и приоритети; 
 Възможност за представянето им в количествено изражение; 
 Разбираемост – да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране; 
 Аналитичност на показателите – да носят достатъчно информация за извеждане на 

изводи и вземане на решения; 
 Обвързаност – връзка с комплексни индикатори от по-високо йерархично ниво; 

 
За осъществяване на ефективно наблюдение на изпълнението на Програмата и да се 
оценяват постигнатите резултати спрямо целите и приоритетите се формулират 
индикатори, които позволяват осъществяване на мониторинга в процеса на реализацията 
й. Изборът на индикатори е съобразен с възможността за осъществяване на мониторинг 
през целия период. Приложеният списък с индикатори свързани с измерване на 
напредъка включва количествено представени индикатори, които се допълват от система 
от данни осигуряващи периодичност при тяхното набиране, истиност на информацията и 
възможност за достъп до тях. 
 
Основни индикатори за осъществяване на наблюдение и оценка 
Показател Единица Целева стойност 
Предоставени услуги/информация на граждани и 
юридически лица 

Брой/година 100 

Внедрени управленски системи Брой 2 
Брой променени, актуализирани и приложени 
общински политики 

Брой 4 

Дял на средства за околна среда в общинския 
бюджет (годишно увеличение) 

процент 10% 

Изградени нови и/или модернизирани ПСОВ брой 2 
Изградени нови и/или рехабилитирани 
канализационни и водоснабдителни системи 

км 120 

Брой одобрени проекти свъзрани с управление на 
водите 

Брой 4 

Брой одобрени проекти свързани с оптимизиране 
на хидроенергийния потенциал на общината 

Брой 5 

Обхванатото население от системата за 
сметосъбиране и сметоизвозване 

Процент 100% 

Обхванатото население от системата за разделно 
събиране 

Процент 80% 

Брой одобрени проекти свързани с разделно 
събиране на отпадъци, намаляване генерирането 
на отпадъци  

Брой  5 

Брой рекултивирани локални замърсявания и 
замърсени терени 

Брой  5 

Брой разработени планове за управление на 
защитени територии и защитени зони от мрежата 
НАТУРА 2000 

Брой 5 

Брой одобрени проекти свързани с алтернативни 
форми на туризъм в сътрудничество със съседни 
общини от България и Гърция 

Брой 10 

Обхват на сертифицирани гори в община Смолян Процент 15% 
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Показател Единица Целева стойност 
Брой организации сертифицирани по европейски 
екологични стандарти (EMAS, Схема за 
екомаркировка) 

Брой 5 

Брой извършени обследвания за енергийна 
ефективност и въведени мерки 

Брой 20 

Изградени информационни системи за околната 
среда и туризъм 

брой 2 

Въведени обучителни програми за опазване на 
околната среда 

брой 2 

Брой посещения (месечно) на информационна 
уеб-страница на общината 

Брой 500 

Брой местни жители участвали в обществени 
обсъждания на ОВОС и други политики свързани 
с опазване и управление на околната среда 

Брой 1500 

Проведени информационни кампании за 
населението на общината 

Брой/година 3 

Брой екологични инициативи с участие 
(доброволно) на местното население 

Брой 10 

Брой съвместн спечелени проекти със съседни 
общини и други заинтересовани страни 

Брой 15 

 

4.2 Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазван 
на околната среда 

Актуализация и допълване на Общинската програма за опазване на околната среда се 
прави от Кмета на община Смолян при следните обстоятелства: 
 Промени в макроикономическите и международните условия и договорености; 
 Съществени промени в националното законодателство; 
 Други съображения, които ще подобрят изпълнението на плана за действие. 

Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за опазване на 
околната среда се приема от Общинския съвет Смолян по предложения на Кмета на 
общината. При разработването, допълването и актуализирането на програмите се 
привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови 
организации.  
 
РАЗДЕЛ V. Приложения  
 
Приложение 1. Oсновни хидрографски характеристики на водите на територията на 

община Смолян 
Приложение 2. Физикохимични параметри на водите – Река Черна, след Смолян, 

категория ІІ Лабораторни анализи (РЛОС – Хасково) 
Приложение 3. Състояние на пречиствателните съоръжения на промишлените 

предприятия 
Приложение 4. Оценка на състоянието на почвите и карта на площите с риск за 

площна водна ерозия 
Приложение 5. Карта на защитените територии 

Приложение 6.  Карти на съвременните ландшафти и видовете ландшафти в община 
Смолян 
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