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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие на община Смолян е основен инструмент за 
прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на 
общинско ниво и за ефективно управление на общината. 

Основанията за разработването му са разпоредбите на чл.14 от Закона за 
регионално развитие, в който се подчертава, че общинският план определя 
целите и приоритетите за това развитие, както и финансовите ресурси за 
реализацията му. Съгласно изискванията на Закона, общинските планове са 
средносрочни планови документи, изготвени за период от седем години. 

Основното предназначение на този план е да се поставят на планова 
основа местните инициативи и намерения и да създаде конкретна политика, 
включваща приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и 
решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи. 

Общинският план за развитие има за цел: 
√ Да формулира общо приемливата, желана от обществото визия за 

развитие на Общината в следващото десетилетие, при условията на 
членство на страната в Европейския съюз; 

√ Да анализира и мотивира оценка на силните страни, да предложи 
мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане на 
разкритите слаби страни на развитието; 

√ Да очертае основните насоки в отделните сфери на социално-
икономическото развитие на общината, като формулира и изведе най-
важните  приоритетни задачи, необходими за успешния „европейски” старт 
на управлението; 

√ Да набележи мероприятия за реализация на желаните промени, при 
ефективно използване на наличните ресурси, в условията на опазване на 
околната среда; 

√ Да мобилизира и интегрира усилията на различните институции и 
структури, имащи отношение към социално икономическите предвиждания; 

√ Да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за 
развитие на Общината. 

Общинският план за развитие е разработен от общинската администрация на 
Община Смолян в сътрудничество с: 

o Администрацията на областната управа 
o Регионални държавни служби на територията на общината 
o Териториално бюро по статистика  
o Общински съвет 
o Кметове на кметства и кметски наместници  
o Консултантски екип на „Ситиплан” – Пловдив 
o Гражданско участие 

Основните принципи при разработването на ОПР: 

 Партньорство, публичност и прозрачност;  

 Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие; 

 Допълване на финансирането от национални и други източници; 

 Междуведомствена координация на дейностите;  

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 
действия на регионално и национално равнище. 

Разработването на плана е разделено на следните етапи: 
Предварителни проучвания. В този етап са проучени наличните документи за 
стратегическо планиране в Общината, както и допълнителна информация, 
включваща актуални статистически данни за населението, икономиката, 
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ресурсите, населените места, изградеността на основните функционални 
подсистеми. Създадени, разпространени и обработени са анкетни формуляри, 
касаещи специфични проблеми на общината. Проведени са поредица от работни 
срещи с работните групи по сектори, определени със заповед на Кмета. От всяка 
група е предоставена информация, касаеща конкретните проблеми. Получената 
информация е обработена, анализирана и класифицирана по важност при 
съвместяването с другите сектори. Основните информационни източници 
включват: 
1. Графика 

 Картна основа 1:25000 

 Планове за земеразделяне 

 Цифров модел на град Смолян 
2. Програми, планове и стратегии 

 Национална стратегия за регионално развитие – НЦТР – София 2005 

 Програмна стратегия за развитие на община Смолян 2002 - 2006 

 Стратегия „МИР” – Местно икономическо развитие 2004-2007  

 Стратегия за развитие на туризма в община Смолян 2004 – 2007 

 Развитие на туризма област Смолян – „Алфа ресърч”– Инициатива за 
местно самоуправление 

 Областна ВиК стратегия 

 Програмна стратегия за опазване на околната среда  

 План-стратегия за развитие на хуманитарните и социални дейности 

 Териториално устройствен план „СТЦ Перелик” – „АрхПеро” ООД Смолян 
3. Бази данни 

 „Статистически сборник Смолян 2003” – ТБС Смолян 

 Официални данни – ГРАО Община Смолян 

 Данни от Бюро по труда Община Смолян 

 Официални данни – функционални отдели - Община Смолян  

 Систематизирана и обработена информация по разделите на ОПР – 
работни групи за ОПР 

 Анкета по кметства – Община Смолян   
Междинни съгласувания. В работни срещи с работните групи по сектори и общи 
събирания на всички групи и представители на общинската администрация са 
обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и мерки за 
постигането им.  
Устройствени проучвания. За цялата територия на общината е съставена 
картна основа на базата на актуален подробен картен материал, в т.ч. цифрови 
модели на населените места и землищата. Съставените схеми отразяват 
устройственото състояние на общината, както и „отлагането” на предвидените 
мероприятия върху територията.  
Предварителен проект. След изготвяне на проект на Общинския план за 
развитие, той се подлага на предварителна оценка от независими експерти. 
Плана се актуализира съгласно констатациите от оценката Настоящата 
разработка представлява „Предварителен проект на Общинския план за развитие 
на Община Смолян” и подлежи на обществено обсъждане  
Окончателен проект. След отразяване на препоръките, допълненията и 
забележките от общественото обсъждане, той ще бъде представен за одобрение 
и приемане от Общинския съвет. 

Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да 
остане относително "твърд" в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и 
гъвкав - по отношение на мерките и интервенциите. 
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2. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯТА.   
 

2.1. Оценка на природните дадености, като потенциал за 
развитие 

 

2.1.1. Основни географски характеристики. 

Община Смолян е разположена в най-южната част на Южен централен регион, в 
централната част на  Родопите и административно принадлежи към област Смолян. 
От север граничи с Общини Чепеларе и Лъки, от изток – с общини Баните, Мадан и 
Рудозем, от запад с община Девин, а от юг границите й съвпадат с държавната 
граница на страната с Гърция.  

Общината заема средищно 
положение в областта, обхваща 
21,83% от територията й (3 192.9 км2) 
и има водеща функция в областното 
социално икономическото развитие. 
Самата област има общи граници, 
освен с Гърция с областите Пловдив, 
Пазарджик, Благоевград и Кърджали. 
 
Община Смолян е 35-та община по 
население и 19-та по площ в 
Република България. 
  

 
 
 

 

2.1.2. Релеф и климат. 

Ландшафта на Община Смолян е със среднопланински и високопланински облик, 
силно разчленен и заоблен. Преобладават 
иглолистни гори и пасища. Средната 
надморска височина е 1000 м. с високи 
била, дълбоки долини и реки. Средната и 
западна част на общината е заета от 
високите билни части на дела от Родопите 
- Перелик (Снежанка – Преспа), с най 
високия родопски връх – Голям Перелик 
(2191 м). Лъчеобразно спрямо този дял са 
разположени долините на реките: Черна – 
в централната част със Смолянската 
долина, на р.Арда – в югоизточната част, 
на р.Бяла – в североизточната част, на р. 
Широколъшка – в северозападната и Тенес 
дере – в западната. 
 
Климатът е преходно-континентален със слабо средиземноморско влияние, със 
средна годишна температура 8.1°С, мека зима и прохладно лято. Валежите (967 
мм - дъжд и сняг), са над средните за страната.  Зимата е мека и снежна, липсват 
остри и продължителни застудявания благодарение на оградните ридове от запад 
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и север , без екстремно ниски температури и лавини. Снежната покривка се 
задържа от 80-120 дни. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и 
топла. Ветровете оказват голямо значение при формирането на климата. 
Преобладават източните, но при 
преходните сезони и през зимата не са 
изключение и топлите ветрове лодос и 
бял вятър. Планинските бризи (горняк и 
долняк) са причина за повишената 
отрицателна йонизация на въздуха в 
района на Смолянските езера и 
Пампорово .  
Биоклиматичният паспорт на общината 
показва, че мястото е много 
благоприятно за обитаване и 
целогодишен отдих благодарение на 
комфортните биоклиматични условия 
през всички сезони. 
 

2.1.3. Почви и почвени процеси. 

Съгласно картата за райониране на почвите в България, Община Смолян попада 
в агроекологическият район на кафявите горски почви. 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.  
От съвременните геоморфоложки процеси най-значими са ерозията, и 
свлачищата. На водна ерозия са подложени всички обработваеми земи с наклон 
над 6 градуса, а те в общината са преобладаващи. Най-голямото свлачище в 
България се намира в местността  ”Смолянски езера”. 
  

2.1.4. Полезни изкопаеми 

Област Смолян е богата на полезни изкопаеми. Те са обаче в съседните на 
Смолян общини, където са съсредоточени находищата от цветни и редки метали, 
минерални извори и др. Експлоатацията на наличните уранови находища в 
общината е преустановена от 1992 год. Освен тях, установените полезни 
изкопаеми в общината са:  
- кафяви въглища – неразработени;  
- 5 проучени но неразработени находища на оловно-цинкови руди;  
- 3 проучени но неразработени находища на сребро;  
- варовици по поречието на р. Арда; гнайс и глини. 
- мрамор, инертни материали – в експлоатация (кариери Фатово, Тикале и Река). 
 

2.1.5. Водни ресурси. 

Водните ресурси на територията на община Смолян се формират от оттока 
на повърхностните и подземните водоизточници. Водоснабдяването на 
населените места се осъществява основно от подземните води на общо 220 бр. 
извори. Делът на повърхностните води (реки и дерета), използвани за питейно 
водоснабдяване, е незначителен. По физико-химични показатели водата от 
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подземните водоизточници, съгласно анализите на “ВиК” – ЕООД и РИОСВ – 
Смолян отговаря на нормите за питейна вода. По микробиологични показатели 
обаче суровата вода от почти всички водоизточници не отговаря на БДС 
2823/1983 и се налага да бъде извършвано обеззаразяване чрез хлориране, за да 
се достигнат нормите за питейна вода.  

Общата оценка относно водните количества е, че те надхвърлят обема на 
съществуващото потребление и притежават достатъчно резерви за неговото 
увеличение. 

На територията на общината са установени общо 7 извора на минерални 
води (вкл. и два термални), но няма проучвания относно техните лечебни 
свойства. 

По протежение на гр. Смолян преминава р.Черна (дълга приблизително 48 
км ), ляв приток на р. Арда. Река Черна извира от югоизточните склонове на връх 
Карлък, преминава на изток и достига точката си на вливане близо до с. 
Средногорци. Основният приток е р. Бяла. През територията на общината 
преминават още реките: Широколъшка, Стойченска, Мугленска , А рда и Малка 
Арда. Сред основните водни ресурси са и шестте микро-язовира с общо 
количество на полезния обем над 800 хил.куб м.  

Смолянските езера - една от известните природни забележителности в 
района, се намират в началото на града към връх Превала. С разнообразният си 
животински и растителен свят те привличат много туристи и риболовци. Най-
високото е разположено езерото под връх Сечимека. То е и най-дълбоко (4.5 м) и 
е с дължина 150 м.  

 

2.1.6. Флора и фауна 

Планинският характер на района благоприятства виреенето на 
средноевропейски растителни видове. Най-високо е разположен горският пояс от 
смърч, бял бор и бук с подлес от боровинки. Сред най-разпространените 
дървесни видове са: бяла ела, бял и черен бор, мура, смърч, явор, габър, бук, 
дрян и др. Забележително в района е вековно дърво чинар, пренесено през 
Беломорието през 1720 г.  
Изключително разнообразна е флората и фауната на територията на община 
Смолян. Ценни представители на флората са: малка ежова главичка, родопски 
крем, родопски силивряк, родопски магарешки бодил, родопска горска майка, 
мурсалски чай, които са редки и защитени видове. Представители на фауната от 
клас бозайници са: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, дива котка 
и др; от клас птици – глухар, лещарка, кеклик, скален гълъб и др.; от клас риби – 
балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла мряна, речен кефал и др. 
 

2.1.7. Поземлени ресурси 

Общата площ на общината е  854 км2. от които: 
 540.15 км2, или 63,25%  са заети от горски насаждения, от които 470 380 дка се 

използват за производствени цели. 
 232.13 км2,  или  27,18% е земеделската земя, от които обработваеми са , 106 

000 дка, от тях: ниви - 21 000 дка, ливади - 59 000 дка, мери и пасища - 11 000 
дка. Земите са маломерни, разпокъсани и отдалечени от пътната мрежа. 
Обработваемата земя е предимно по склоновете на планинските ридове, била 
и речни долини.  

 16,2 км2 или 1,9% е фонд населени места.  
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 3,8 км2 - 0,45% е заета от водни 
площи и течения.  

 За добив на полезни изкопаеми са 
отредени 58,12 км2, или 6,81%, днес 
закрити, неизползваеми рудници. 

 Терените заети от транспортни и 
инфраструктурни съоръжения са 
3,56  км2, или 0,42% от територията 
на общината.  

 

 

 

 

 

2.1.8. Селищна структура и връзки със съседни общини 

Селищната мрежа на общината съдържа 85 села и 1 град. Гр. Смолян (34 
164 жители) попада в категорията “средноголеми градове”.  В групата на селата  
влизат: 
 2 от категорията1 ”средни” – – с. Смилян (1941 ж.) и с. Момчиловци (1479 ж.) 
 11 “малки”  

1. с. Търън  764  ж. 

2. с. Широка лъка  606 ж. 

3. с. Виево  568  ж. 

4. с. Могилица  485  ж. 

5. с. Кутела  447  ж. 

6. с. Арда  407  ж. 

7. с. Мугла  403  ж. 

8. с. Влахово  391 ж. 

9. с. Петково  351 ж. 

10. с. Стойките  317 ж. 

11. с. Река  257 ж. 

 
 и 67 “много малки села” 
 5 села са без постоянно 

население (Сливово, 
Баблон, Водата, Гращица и 
Магарджица). 

Освен функционален, град 
Смолян е и пространствен 
център. В него е концентрирано  
71% от населението, 18% от 
общата селищна територия, 
90% от производствените 
терени и 95% от терените за 
социална инфраструктура.  
 

                                                 
1 Средни села – от 1000 до 2000 жители; малки села –250 до 1000 жители; много малки села – до 250 жители 
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Населените места села могат да се обособят,като: 
4 жизнени села, 9 с колеблива динамика и 63 в процес на депопулация  
Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща 
жизнената кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са 
съсредоточени  изключително в града. Структурата на първичния социален 
сервиз е почти огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил 
на населението им.  

Само в 10 села има функциониращи училища, в 9 села има лекарски 
практики. Центърът компенсира с пълен набор от добре развити услуги на 
селищно, общинско и надобщинско ниво (здравеопазване). 
По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 
електрифицирани и водоснабдени, но в повечето от тях отсъства канализация. 
Връзките с общинския център на някои от селата са затруднени поради 
сравнително голямата отдалеченост (около 30 км). 
 Релефът, пътната мрежа, стопанските и демографските условия 
структурират територията на селищни групи, гравитиращи към: град Смолян, 
Момчиловци, Широка лъка, Смилян, Могилица, Мугла 
 

Връзки със съседни общини 
 Икономически – обмен на суровини, материали; 
 Транспортно-комуникационни – потоци от стоки и хора; 
 Социален сервиз – обекти с надобщински мащаб: културно-

историческо наследство, култура, спорт и здравеопазване; 
 Ежедневни трудови пътувания – по повод заетост в “центъра”. 

Направленията за интензификация на връзките със съседни общини са: 
1. Подобряване на техническата инфраструктура; 
2. Подобряване на транспортното междуобщинско обслужване; 
3. Съвместни стопански/бизнес проекти; 
4. Съвместни регионални туристически продукти (вкл. културно-историческо 

наследство); 
5. Съвместни екологични проекти. 
 

1.2.9. Защитени територии и обекти 

На територията на общината съществуват над 300 ха природни резервати, 
401 ха защитени територии, 118 ха природни забележителности. 
Резерват “Сосковчето“ (177,50 ха) е създаден с цел опазване на девствения 
характер на вековна смърчова гора, местообитание на мечка, сърна и благороден 
елен. На територията на защитения природен обект преобладават риолити, 
гнайси и др.  
Резерват “Момчиловски дол“ (31.1 ха) се намира в землището на с. Соколовци. 
Създаден е с цел запазване на първична черборова гора.  
Резерват “Амзово” (30 ха) е разположен в м.Петрово бърдце при надморска 
височина 1050 м. Обявен е за резерват с цел възстановяване на находища от 
блатен плаун (LICOPODIUM INUNDATUM). 
Резерват “Казаните” (124 ха) – в землището на с. Мугла.  
Скално образувание - “Момата”- на около километър от с. Широка лъка се 
издига красива скала, наподобяваща отдалеч на мома с хурка в ръка. 
Образуването й е свързано с ерозията на скалите. 
Природните  забележителности "Главата", “Невястата” са също част от 
природното наследство на общината 
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Пещера "Ледницата" Пещерата се намира в близост до с.Широка лъка, по 
долината на р. Горски дол. Образуването на пещерата е свързано с тектонски 
движения, предизвикали срутване на земните пластове, а водата е разтваряла 
варовитите скали, създавайки неповторим пещерен свят."Ледницата" е дълга е 
повече от 1400м и е пета по дълбочина в България. В дъното на пещерата 
преминава подземна река. Името на пещерата се свързва с интересно природно 
явление: през лятото благодарение на циркулиращия въздух, в първата зала на 
пещерата се образува огромен леден скалактон. Пещерата не е благоустроена и в 
нея може да се прониква само със специална екипировка и водачи. 
Проходна пещера “Калето”. Намира се край с. Кошница и е един от природните 
феномени в района. Представлява огромен скален свод, водещ към върха, където 
се намират останките от едноименната стара крепост. 

Смолянските 
езерата 
представляват 
свлачищни езера, 
разположени в 
района между град 
Смолян и вр. 
Снежанка. От 
някогашните 
двадесет бисерно-
изумрудени очи на 
Родопите, сега са 
останали едва 
седем. Времето е 
наслагвало 
наносни почви, 
камъни и това е 
предизвикало 
засипването на 
някои от тях. 
Смолянският 
водопад се 
намира западно от 
Смолян, на 

малката Крива река, недалеч от вливането й в река Черна. Водопадът е част от 
изградена еко-пътека, започващa от резерват “Сосковчето”. 
 

1.2.10. Културно-историческо наследство 

На територията на Община Смолян има регистрирани 421 недвижими паметника 
на културата от общо 1041 в Смолянска област.  
Алибеев конак - архитектурен паметник на културата от национално значение. 
Построен е през ХVІІІ век. При реставрацията на сградата са запазени всички 
характерни елементи на традиционната родопска архитектура от периода. 
Запазени са огнищата, стенните долапи и тавани с красива дърворезба, 
декоративните решетки, красивите кичени халища и козяци.  
Архитектурен възрожденски комплекс -  включва уникални възрожденски къщи 
концентрирани около двете църкви “Св.Богородица” и “Св.Никола”. Най-
забележителни са : Шереметевата къща, Хаджи Чоневата, Петко-Таковата къща, 
Видрова къща и др. 
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Архитектурен резерват Чешитска махала - архитектурният комплекс в Долно 
Райково.  Най – забележителни са братска Чешитева къща, Мильон Чешитева 
къща, Гьорджева къща и Чешитската чешма. 
Къща-музей “Кирил Маджаров”. Уникалната сбирка е  свързана с историята на 
медникарите и Освободителното движение в Родопите.Уредена в построената в 
началото на ХХ век наследствена къща на Маджаровата фамилия - известни 
майстори-ювелири. 
Исторически музей “Стою Шишков”. Музеят е най-големият в Средните Родопи. 
Притежава постоянна експозиция “Културно-историческо богатство на Родопите 
от античността до наши дни” в два раздела: Археология и Етнография. 
Музей “Ласло Наги”. Помещава се в Гъорджевата къща – паметник на 
родопската архитектура, в която отсяда и твори Ласло Наги при посещенията си в 
Смолян. Постоянната музейна изложба е открита през 1981 година. Впечатляват 
ръкописите, стиховете - рисунки, нотираните родопски песни, колекцията от 
фототипни издания на художествени произведения на Ласло Наги, вещи от 
родната му къща в Унгария. В него са изложени над 30 творби на български 
художници, дарени на музея. 

1.2.11 Туристически ресурси и продукти 

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 
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 Широки граници на възможностите за къмпинг, планинско колоездене, 
културен, еко и селски туризъм; 

 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.  

Год. 
Средства 

за 
подслон 

Легла 
Легла-

денонощия 

Реализирани 
нощувки 

% 
използване 
на леглата 

Пренощували 
лица 

Общо 
в т.ч. от 

чужденци Общо 
в т.ч. от 

чужденци 

2001 35 1947 571635 77959 13067 12,4 % 32074 2276 

2002 41 2602 813362 27 934 7120 13,6 % 39991 1581 

2003 66 2391 733244 28 360 9974 13,2 % 46983 3642 

От общия брой пренощували лица през 2003 г., 92,23% са българи и 7,75% 
чужденци, в сравнение с 2001 г. съотношението е било 92,90 % българи и 7,09 % 
чужденци. 
 

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 
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сфера и слабо познаване на нуждите на туристите е сериозна бариера за 
развитието на сектора. 
 

1.2.12. Оценка на природните ресурси 

 Природният комплекс от съхранен планински ландшафт, гори и умерен климат, 
предопределящ изключително благоприятни условия за развитие на 
целогодишен отдих, добри водни потенциали, липсата на застрашаващи 
екологическото равновесие дейности, са най-голямото богатство и 
предпоставка за развитието на  община Смолян - нейният стратегически 
ресурс. 

 Природните ресурси, въпреки големият им потенциал се използват 
непълноценно за развитието на общината.  

 Oт благоприятните за зимни спортове територии се използват само около 10%. 
В същото време курортният комплекс Пампорово е пред изчерпване на 
териториалните си ресурси, особено по отношение на капацитета на 
изградените бази за настаняване, отнесени към ски пистите и обслужващите ги 
съоръжения. 

 Благоприятните за летен отдих територии се използват хаотично и не- 
организирано. Уникалните природни дадености и богатото културно 
наследство са предпоставка за развитието на целогодишен туризъм.  

 Земеползването е нерационално, поради ограничените и разпокъсани 
земеделски площи с плитки почви, недостатъчно влага и еднообразни, 
ограничени култури с малък прираст 

 Въпреки наличните големи потенциални възможности – пасища, мери и 
ливади, животновъдството е слабо развито 

 Отказът от структурното значение на горското стопанство в икономиката на 
общината и фокусирането върху рекреационните функции на гората е 
положително явление, което следва да се подкрепя. Въпреки това, макар и в 
ограничени количества, нерационално е изнасянето на сурова дървесина за 
преработка в други територии. 

 Нерационално се ползват част от наличните водни източници – при 
достатъчни водни количества,  в някои населени места се налага режим на 
водоподаване, поради недостатъчна изграденост на В и К системата.  
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2.2 Човешки ресурси 
 

2.2.1. Население 

 

2.2.1.1. Динамика на населението 

В община Смолян, при общо население в областта - 135 хил.(2004 год.), е 
съсредоточено 33,8%. Нейното население наброява 46 903 души, от които 34 164 
в Смолян и 12 739 в селата, при съотношение градско към селско население 72,8 : 
27,2.  
 
От 1994 до 2004 год. общия прираст на населението в община Смолян, е с твърда 
отрицателна тенденция:  от –1,4 (1994) до -4,1 (2003), с пикове през 2000 г. – 4,3 и 
2001 -6,2/1000 ж. Така за последните 10 години населението в общината е 
намаляло от 51 хил. (1993) на 45,6 хил., а на града от 34,6 хил. (1993) на 32.3 хил. 
(2003). 
 Намалението е и по двата показателя – и естественият и механичен прираст са 
отрицателни. Особено тревожна е тенденцията на миграция на младо население 
към вътрешността на страната. 

2.2.1.2. Структура на населението 

Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата 
възрастова структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване – броят на 
лицата в под трудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на 
трудоспособното и над трудоспособно население. Така през 1994 г. делът на 
подтрудоспособното население е 21%, на трудоспособното 60%, а 
надтрудоспособното – 19%. Сега в делът в първата група в общината е 15%, във 
втората – 64%, а в третата – 21%. Най-драстично намалява подтрудоспособното 
население. Увеличението на трудоспособното население е и от промените в 
пенсионната възраст, но налице е обща тенденция към застаряване. 
Възрастовата структура за града е с относително благоприятни характеристики: 
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- 15% подтрудоспособно 
- 70% трудоспособно и  
- 15% надтрудоспособно население 
За селата обаче същите тези показатели са катастрофални: 
- 12% подтрудоспособно 
- 53% трудоспособно и  
- 35% надтрудоспособно население. 
Тези показатели показват ясна картина на депопулация на селата, видно и от 
разпределението на населението в тях.  

Намаляването на раждаемостта, емиграционния поток и нарастването на 
смъртността сред активното население предизвикват сериозни промени във 
възрастовата структура на населението, които намират израз в демографското 
остаряване на нацията. 
Негативното изменение на възрастовата структура води до икономическото 
натоварване на населението от възрастова група 15-64 г. Коефициентът на 

зависимост на 
възрастното 
население през 
2003 г. е 38,1 %  
докато през 2001 г. 
е бил 39,52 %.  
Образователната 
структура на 
населението се 
наблюдава през 
годините на 
преброяване. От 
последното 
преброяване през 
2001 г. се вижда, 
че населението на 

Смолян е с образователно равнище. Над 52 % от жителите са с високо 
образование (висше, висше-специалист и средно/.  

През 2003 г. на човек от населението на община Смолян се падат 20.13 кв. 
м. жилищна площ /средно за страната 17,66, за област Смолян – 17,83/. 
Жилищата на 1000 души са 480 за община Смолян, 472 - за област Смолян и 424 
за страната. В едно жилище живеят средно 2,08 лица /2,11 за област Смолян и 
2,36 за страната/.  

2.2.1.3. Благосъстояние на населението. 

Доходи и разходи средно на лице от домакинство в лв. /Област Смолян/: 

Години 
Общ 
доход 

от който: 

Разход 
общо 

от който: 

Работна 
заплата 

Пенсии От дом. стоп. 
Хранит. 
стоки 

Жилища, вода, ел. 
енергия и горива 
за битови нужди 
 

2001 1698 584 315 464 1446 690 132 

2002 2085 721 330 620 1620 726 176 

2003 2129 697 349 630 1697 676 162 

 
 
 
 

град

15%

град

70%

град

15%

села

12%

села

53%

села

35%

Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст
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нужди

Облекло, обувки,

лични принадлежности

Транспорт и

съобщения

Други

Структура на доходите  на домакинствата по източници 
 

 

Структура на разходите на домакинствата  

 
Средна работна заплата на година /в лева/: 

№ Сектор 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

1 Обществен  3082 2807 3496 3211 3795 3416 

2 Частен 1779 1922 1935 2018 2139 2164 
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2.2.2. Заетост 

Заетите лица в икономиката на Общината през 2004 година наброяват 
16538 души. Техният брой нараства незначително с 1033 лица спрямо 2001 г.  

Средно-списъчен брой на заетите лица е както следва: 
 

№ Сектор 

2001 г., бр. 2002 г., бр. 2003 г., бр. 
2004 

Община 
Смолян 

Община 
Смолян  

% изменение 
2004 г./2001 г. 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Отн.д ял 
Община/
Област 

% 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Отн.д ял 
Община/
Област % 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Отн.д ял 
Община/
Област % 

1 Обществен 6489 13999 46,3  6013 12440 48,3 6247 12984 48,1 5815 - 10,39 % 

2 Частен 9016 22810 39,5 10092 24649 40,9 10162 26451 38,4 10723 +18,93 % 

 Общо 15505 36809 42,1  16105 37089 43,4 16409 39435 41,6 16538 +0.06% 

Продължава тенденцията работещите в частния сектор да заемат все по-
голям дял в структурата на заетите и от 58,15,1 % през 2001 година той нараства 
и достигна 64,8 % през 2004 г. 

В обществения сектор се наблюдава намаление на работните места, 
предимно поради реформите и редуциране на персонала в държавната 
администрация, докато в частния сектор техният брой се увеличава. Това 
показва, че икономиката в Общината активизира частния си сектор, в резултат на 
което се разкриват повече работни места в сравнение с предходните години. 
Заетостта по сектори на икономиката, по статистически данни към 31.12.2003 е: 

 В първичния сектор е заето 2,11% от населението,  
 Във вторичния – 42,06%, а  
 В третичния – 55,83%.  

Наличието на 4595 регистрирани еднолични търговци с разнообразен предмет на 
дейност препятства точното определяне на броя заети във вторичния и третичния 
сектор. Затова в отраслите на материалното производство се приема, че работят 
около 40% от общо заетите. Предполага се, че болшинството  ЕТ работят в 
сферата на услугите, което дава основание заетите в третичния сектор да са 
между 50 и 60%.  

Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма и търговията. 
Продължават да се увеличават заетите в сферата на услугите в частния сектор, а 
заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват. С най-голям 
дял в обществения сектор са заетите в сферата на образованието (30 %), в 
публичната администрация (30%). 

Все още слабата инвестиционна активност, продължаващата 
нестабилност в общинската икономика, както и недостатъчните стимули и 
облекчения за развитие на малкия и среден бизнес са фактори, които оказват 
непосредствено влияние върху предприемачите при разкриване на работни 
места. 

2.2.3. Безработица 

Безработицата в община Смолян показва през последните две години тенденция 
към намаление: 

Информация за състоянието на безработицата  

Район 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Република България  17,3 % 16,27 % 13,52 % 12,16 % 

Южен Централен район за планиране 17,3 % 17,3 % 14,0 % …… 

Област Смолян  25,4 % 25.6 % 20,9 % 17,3 % 

Община Смолян 18.18 % 18.11 % 16.11 % 12.72 % 
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През 2003 год. броят на безработните лица е спаднал от 3623 (16,11% от 
активното население) на 2862 (12,72%) през 2004 г. 
Социално-образователната характеристика на безработните (2004 г.) показва, че: 

 най голям относителен дял се пада на квалифицирани кадри със средно и 
средно-специално образование – 44%,  

 следвани от - ниско квалифицирани кадри с основно образование – 36%,  
 Безработните с висше образование са 11% от общия брой. 
 с начално образование и практически неграмотни са 8%. 

Сред безработните преобладават тези без квалификация – 44%, с работнически 
професии – 31%, следвани от квалифицирани специалисти – 24%. 
Рискови групи: 
продължително безработни лица с регистрация над 2 години, поради загубени 
трудови навици и неактуална квалификация – 37% от общия брой спрямо 34% за 
2003 г. 
лица с намалена работоспособност /трудоустроени/ - 186 – 6,5% (спрямо 4% за 
2003г.) 
женска безработица – 60% 

2.2.4. Здравеопазване 

В периода 1990-2000 г. ресурсите, отделяни за здравеопазване, бяха 
непрекъснато намалявани, което доведе до ниско качество на здравните услуги, 
както и до влошаване на показателите за обществено здраве. От 1991 г. започна 
развитието и прилагането на новото законодателство в областта на 
здравеопазването, определящо новите обществени отношения в него. 
С въвеждането на системата за здравно осигуряване в България от 1 юли 1999 г. 
започна заплащането на здравно осигурителните вноски, от 1 юли 2000 г. 
стартира здравното осигуряване - договаряне на доболничната помощ, от юли 
2001 г. стартира договарянето при болниците. 
Здравното обслужване на населението на територията на Община Смолян е 
организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, 
както следва: 

Район 

Болнични 
заведения 

Лечебни заведения за 
извънболнична помощ 

Други здравни и 
лечебни заведения 

Брой легла брой  брой легла 

2002 година 

Област Смолян  8 997 17  4 36 

Община Смолян 4 491 11  4 36 

2003 година 

Област Смолян 8 890 20  4 36 

Община Смолян 4 415 12  4 36 

 
Заведенията за болнична помощ са представени от:  
МБАЛ “д-р Бр. Шукеров” АД гр.Смолян, която обслужва населението от цялата 
област.Финансирането е изцяло от МЗ и  от Н З О К. Усвоени са всичките 120 
клинични пътеки, съгласно Националния рамков договор. Успешно е приключила 
акредитацията на лечебното заведение. Лечебното заведение е база за 
квалификация, усъвършенстване и внедряване на нови медицински технологии. 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – 
Смолян” ЕООД – оказва специализирана лечебно-диагностична и профилактична 
помощ на болните от туберкулоза и хронични белодробни заболявания. 
Реализира в оптимален обем всички диагностични, лечебни и профилактични 
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мероприятия на населението. Диспансера работи по 4 клинични пътеки  по 
Национален рамков договор.   
“Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Смолян” 
ЕООД е единствено психиатрично заведение на територията на областта и е 
звено от специализирана психиатрична помощ в страната. 
Лечебни заведения за извънболнична помощ 
“Медицински център І-Смолян”ООД – оказва специализирана доболнична 
помощ за всички основни профили. 
Изградени са 4 самостоятелни “Медико-диагностични лаборатории” в т.ч. за 
хормонални изследвания; за клинико-диагностични изследвания; цитологична 
лаборатория; рентгенова обзорна диагностика. 
На територията на общината има регистрирани 7 самостоятелни “Медико-
технически лаборатории” за извършване на специфични технически дейности и 
произвеждат специализирани медицински помощни средства; 
Други здравни и лечебни заведения 
Център за спешна медицинска помощ – самостоятелно здравно заведение на 
централно подчинение и финансиране.Осъществява оказване на спешна 
медицинска помощ в общината през цялото денонощие. 
Регионален център по здравеопазване – осъществява държавната здравна 
политика на територията на областта. 
“Дом за медико-социални грижи на деца до 3 годишна възраст” с.Широка 
лъка - единствено по рода си заведение в региона за продължително медицинско 
наблюдение и обгрижване  на деца до 3 годишна възраст изцяло на подчинение 
на Министерство на здравеопазването. 
На територията на общината има регистрирани: 
- Индивидуални практики за първична медицинска помощ -31 
- Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ – 46 
Общопрактикуващите лекарски практики, сключили договор с НЗОК са общо 
28, от тях 9 в селата  и 19 в града. 
Стоматологичната помощ се осъществява на територията на общината от 53-ма 
изпълнители на стоматологична помощ. 
Статистическа осигуреност с лекари и стоматолози е съответно 47 лекари и 11 
стоматолози на 10000 души (средно за страната: лекари 36/10000 и стоматолози 
- 8,3/10000) 
Училищно здравеопазване - за периода 2002-2004 година на територията на 
община Смолян са разкрити и функционират 19 здравни кабинети. 

Осигуряване на населението с лекарствени средства, медико-санитарни 
материали и консумативи се извършва от 26 частни аптеки, от които три са в 
селата Търън, Момчиловци и Смилян. 
 

2.3.5. Образование 

В структурно отношение общинската система на средното образование е 
изградена в съответствие с действащата нормативна база. Община Смолян 
осъществява държавната и общинската образователна политика, като изпълнява 
функции и дейности, регламентирани в Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Закона за народната просвета, Закона за 
професионалното образование и обучение и други специални закони, правилници 
и наредби.   

Мрежата на детските заведения в Общината към 2004/2005 г. обхваща 21 
целодневни детски градини с общ брой деца – 1247, от които от които 9 в 
гр.Смолян и 12 в селата – Момчиловци, Смилян, Могилица, Арда , Кутела, Широка 



 21 

лъка, Търън, Виево, Петково, Славеино и Ряка. От тях 8 са Обединени детски 
заведения /ОДЗ/ - 6 в града и 2 в селата – Момчиловци и Смилян, Целодневни 
детски градини – 9, 3 в града и 6 в селата – Смилян, Могилица, Арда, Широка 
лъка, Търън, Кутела, 4 полудневни детски градини във Виево, Петково, Славеино 
и Ряка.  

Структурата на училищната мрежа се състои от: 
 4 начални училища в селата Виево, Кутела, Петково и Катраница 
 10 основни училища – 4 в гр.Смолян и по едно в селата Смилян, Могилица, 

Арда, Момчиловци, Търън, Широка лъка,  
 2 средни общообразователни училища 
 2 профилирани гимназии – – Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван 

Вазов” и Природоматематическа гимназия “Васил Левски” в Смолян,  
 7 професионални гимназии – Професионална гимназия по икономика, 

Професионална гимназия по строителство, Професионална гимназия по 
туризъм, Професионална гимназия по транспорт, Професионална гимназия по 
техника и технологии, Професионална гимназия по приложни изкуства и 
Професионална гимназия по дървообработване 

 Национално училище за фолклорни изкуства “Широка лъка”  
 Помощно училище “Неофит Рилски” – с.Чокманово, 
 Социално-педагогически интернат “Максим Горки” с.Стойките, 
 2 Оздравителни средно общообразователни училища в с.Петково и 

с.Славеино, 
 Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи “Катя 

Ванчева” – с.Широка лъка, 
 4 самостоятелни общежития,  
 3 ученически общежития в града и едно несамостоятелно в с.Смилян, 
 Общински детски комплекс,  
 Народна астрономическа обсерватория – Планетариум,  
 Общински Младежки дом,  
В общинските училища през учебната 2004/2005 г. се обучават 4701 ученика в 226 
паралелки от I до XII клас.  

Сградният фонд на учебните звена в общината е добро. За учебната 
2004/2005 година са направени основни ремонти на 6 училища и 2 общежития. 
Подобряването и обогатяването на МТБ, които са необходими за съвременните 
форми на обучение да става чрез търсене на традиционни /капиталови разходи от 
бюджета/ и нетрадиционни форми и допълнителни средства /разработване на 
проекти, спонсорство/. 

Сигурност в училищата  - навсякъде е осигурен пропускателен  режим. 
Образователна интеграция на ромските деца – в Община Смолян 

съществуват 5 училища, в които се обучават деца от ромски произход. Във връзка 
със социалната интеграция на ромските деца се закупуват тетрадки и ученически 
пособия и помагала, раздават се безплатни учебници. Реализират се проекти за 
стимулиране на участието на семейството в образованието и равен достъп до 
качествено образование на деца от малцинствени групи, деца със специални 
образователни потребности и деца в социална изолация. 
 Учителските  кадри са  1043  като общо в общинските учебни звена са 635, 
разпределени както следва - 127 в общински детски градини, 459,5 в общински 
училища, 49 в извънучилищни звена, 234 в държавни училища и 174 
преподаватели във висшите училища на територията на общината. 

Участие в продължаващо обучение – учителите да повишават личната и 
професионалната си квалификация в Центъра за образователни услуги и 
квалификации – Смолян, Департамента за информация и повишаване 
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квалификацията на учителите към Тракийския университет – Стара Загора,  
Софийски университет “Кл.Охридски” и ПУ “П.Хилендарский” и др. 
 
Висши училища 
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Филиал Смолян 
Филиалът на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” в град Смолян е 
приемник на Учителския институт, открит през 1962 г. От началото на 1997 г. 
Институтът придобива статут на юридическо лице като Филиал на Пловдивския 
университет, а през 2001 г. получава институционална акредитация.  
Във Филиала работят висококвалифицирани преподаватели. От тях 3 професори, 
5 доценти, 8 асистенти доктори, 4 асистенти докторанти и 20 асистенти.  
Обучението във Филиала на ПУ се извършва по следните специалности:  Начална 
училищна педагогика с чужд език; Български език и английски език; Български 
език и история; История и география; Математика и информатика; Туризъм  
Екология и опазване на околната среда;  Маркетинг  
Филиалът разполага с добра материална база: 17 аудитории, 20 кабинета и 9 
лаборатории за специализирани занятия аудиовизуален център, 2 компютърни 
зали, 2 работилници, 2 физкултурни салона, тенисзала и др. Всички студенти 
могат да ползват общежитието, което разполага с 400 легла, добре уреден 
студентски стол. 
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Технически колеж- 
Смолян 
Основан през 1989 г., а от 1997 г. е включен в структурата на ПУ “Паисий 
Хилендарски”. В Колежа се обучават 160 студента по следните специалности:  
Комуникационна техника и технологии; Електроенергетика и електрообзавеждане;  
Транспортна техника и технологии; Машиностроителна техника и технологии  
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – Учебно-научен 
комплекс “Родопа” - Смолян 
ВСУ “Черноризец Храбър” има статут на висше училище и е първият недържавен 
университет, получил институционална акредитация от Националната агенция за 
оценяване и акредитация. В Учебно научен комплекс “Родопа” – Смолян се 
обучават 1965 студенти по 11 специалности. Преподаватели: 100 Модерно 
обзаведени кабинети с общ брой 2000 места.  

Тенденциите за развитието на образованието за следващите години – да се 
задържи броят на децата и учениците, да се устои на демографския срив, като се 
търсят всякакви законни методи за запазване на малките училища в планинските 
селища без  да  се нарушава нормативната уредба по отношение на 
образованието, както и възможности за откриване на частни училища – 
общообразователни, професионални, колежи.  
 

2.3.8. Социални дейности 

На територията на община Смолян е изградена сравнително добра мрежа от 
заведения за предоставяне на социални услуги. Тази мрежа обхваща най-
рисковите групи от населението, а именно- възрастни самотни хора, лица със 
тежки увреждания, деца с увреждания.  
Специфични социални групи  
Обект на социално подпомагане по данни на Дирекция "СП" –Смолян са 1 929 
Основни рискови групи: 

 деца в неравностойно положение: общо - 640, от тях  от социално 
слаби семейства – 441;  с трайни увреждания – 199 

 самотни възрастни над 65 г.възраст - 55 човека 
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 семейства инвалиди - 112  

 многодетни семейства - 46 

 самотни родители с деца - 76  
 
Социалните услуги, които се предоставят, са както следва: 
Социални услуги, предоставяни от специализирани институции: 

 Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – с. Фатово с капацитет 90 
места.  

 Дом за възрастни с психични разстройства- за мъже в с. Петково – 100 
места 

 Дом за възрастни с психични разстройства в с. Ровино – 100 места 
Социални услуги, предоставяни в общността: 

 Дневен дом за деца с умствени увреждания – 30 места. Предстои 
разширяване на функциите като дневен център за хора с увреждания с 
капацитет 48 места. 

 Общински Домашен социален патронаж – капацитет 65 човека. Поради 
големия интерес към предлаганата услуга предстои увеличаване на 
капацитета на 100 човека. 

Всички посочени социални услуги са в процес на развитие поради повишената 
потребност на социалните групи в риск. Понастоящем Община Смолян не 
предоставя социални услуги за някои рискови групи, което трябва да бъде 
преодоляно в бъдеще, а именно: 

 Да се изгради мрежа от дневни центрове за предоставяне на социални 
услуги на възрастни хора и лица с увреждания;  

 Да продължи разширяването на спектъра от социални услуги за деца с 
увреждания. 

 Изграждане на хоспис за възрастни хора. 
 

2.3.6. Култура и спорт 

Основните организации и дейности в общинската културна инфраструктура са 
както следва:  
Родопски драматичен театър – функционира на принципа “Открита сцена”. 
Реализира десетки премиери, които му донесоха престижните награди “Аскеер”, 
“Дионисий” и др. 
Регионална научна библиотека “Н.Вранчев” – притежава книжен фонд с над 
250 хил. тома – художествена, научна, справочна, техническа и учебна 
литература. Подпомага методически функционирането на 32 библиотеки в 
общината 
Художествена галерия – има 1000 кв. м изложбена площ. съхранява  хиляди 
творби на живописта, графиката, скулптурата и приложните изкуства.Между най-
значимите представители на творците са Владимир Димитров – Майстора, Васил 
Бараков, Давид Перец , Златю Бояджиев, Пенчо Обрешков, Дечко Узунов, Ненко 
Балкански, както и на популярни млади художници. Колекцията е свързана с 
родопския край и повечето от творбите са посветени на Родопите, бита и 
културата на хората на планината. Има уникална колекция на тема Орфей в 
изобразителното изкуство. Оказва методическа помощ на художествените сбирки 
в Славейно и Момчиловци. 
Исторически музей – притежава богата колекция от над 150 хиляди експонати, 
разкриващи живота в Родопите от каменната ера до наши дни. Към него 
съществуват и по-малки сбирки в Момчиловци, Славейно, Широка лъка. Водят се 
на отчет всички видове паметници на културата в Смолянска област. 
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Държавен ансамбъл за народни песни и танци “Родопа” - с оркестър, хор, 
танцов състав и изпълнители с високи професионални качества. Има 45-годишна 
професионална творческа история. В репертоара му са застъпени фолклорни 
музикални и танцови образци от всички фолклорни области на България. 
Ансамбълът е носител на държавни отличия. Негови записи са включени в 
Златните фондове на Българското национално радио и Българската национална 
телевизия.  Участвал е с голям успех в международни фолклорни фестивали в 
Русия, Украйна, Гърция, Полша, Корея, Финландия, Франция. Камерни състави на 
ансамбъла многократно са гастролирали в Европа и Америка. 
Детско-юношески фолклорен ансамбъл “Орфей” – Смолян има 35-годишна 
творческа история с над 1500 концерта. Гастролирал е в почти всички страни на 
Европа и в САЩ. Ансамбълът се състои от следните формации: Оркестър каба-
гайди – 85 изпълнители (деца на възраст от 7 до 18 години, Народен хор – 40 
певици на възраст 15-18 години, Състав за автентичен фолклор – 20 деца-певици 
на възраст 7-12 години, Танцов състав – 28  танцьори на възраст 11-15 години, 
Танцов състав – 24 танцьори на възраст 15-18 години.  
Творчески групи:  Клуб “Култура”, Дружествата на писателите,  на художниците, 
на архитектите, на музикалните и танцови дейци, на етнографите, на архивистите; 
- Съюз на учените в България – клон Смолян, -  
Читалища – общо 42, 30 имат съдебна регистрация, 25 са регистрирани и в 
Министерство на културата, 18 са субсидираните читалища.  
Сред най-значимите и мащабни културни прояви, организиране от Община 
Смолян са: 

 Националният фолклорен събор “Рожен”,  
 Международни младежки фолклорни “Орфееви празници”, 
 Майски културни тържества, 
 Традиционен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Песпонеделник” 
 Международен пленер по живопис,  
 Международен театрален фестивал “Бурборак”, 
 Празници на Смолян  

Тенденции за развитие: 
 разработване на съвместни културни проекти в интерес на общността; 
 разработване и реализиране на “Културни маршрути” към интегрирания 

туристически продукт на Общината; 
 стимулиране на културното предприемачество и свободната гражданска 

инициатива; 
 развитие на публиката и най-вече приобщаване на младежката аудитория; 
 увеличаване броя на частните сдружения с културна насоченост и 

любителските художествени формации.  
Спорт 
В съвременните условия на непрекъснати обществено - икономически промени 

въпросът на развитието на физическото възпитание, спорта, общинската спортна 
база в Община Смолян придобива съществена значимост. Физическата култура и 
спортът в началото на ХХІ век се превръщат в приоритетен фактор със социална 
значимост, от което в определена степен зависи физическата активност, по-
доброто здраве, дееспособност и дълголетие на жителите на общината. 
Очевидна е необходимостта да се преосмисли и прецизира позицията на 
Общината по проблемите на физическото възпитание и спорта с реалните 
потребности на бъдещето. 

На територията на град Смолян се намират два стадиона, спортна зала и 
закрит плувен басейн. В добро състояние е стадион “Септември” в кв. Райково, 
който обаче се ползва единствено от професионалният футболен клуб “Родопа” и 
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не е достъпен за населението. Част от спортната зала, която се ползва от клуба 
по вдигане на тежести  е обновена. Другата част се нуждае от основен ремонт. 
Останалите два спортни обекта (закрит плувен басейн и втори стадион) не са в 
добро състояние и също се нуждаят от реконструкция.  

Учебните заведения на територията на общината с малки изключения, 
разполагат със собствена спортна база. 

В града функционират 16 спортни клуба – три футболни, два волейболни, 
по вдигане на тежести, два ски-клуба, ориентиране, спортни танци, сноу-борд 
общество, тенис-клуб, шах-клуб, бридж-клуб, плуване и др.  
Спортната слава на общината се свързва с имена, завоювали олимпийски, 
световни и европейски титли в спортове като вдигане на тежести, плуване и ски. 
 

2.3.10. Основни изводи от анализа на човешките ресурси 

 Населението на общината намалява и заедно с това и репродуктивните и 
трудоспособните контингенти; 

 Естественият и механичният прираст са отрицателни, като процесът се 
задълбочава; 

 Образователното равнище на населението е добро - лицата с висше, висше-
специалист и средно образование са 52%. 

 Динамика на заетостта и безработицата, усложнени от структурните изменения 
в икономиката. Преобладават заетите в третичния сектор, а делът на заетите в 
първичния сектор е много нисък.  

 Намаляващия брой ученици откриват проблема „училища в криза” и водят до 
закриването на много от тях и пренасочване на децата в съседни селища. 
Лошите пътища, ежедневни пътувания, нужди от интернати и т.н. са проблеми, 
които трябва да бъдат взети предвид. 

 Наличието на висши училища в Смолян е предпоставка за формирането  
собствен научен потенциал и за създаване на по-тесни връзки между 
икономика – наука – образование. 

 Общината чувства остри нужди от съхраняване, поощряване, маркетинг и 
презентация на културната си идентичност; 

 Общината полага усилия за въвличане на своите жители в културни и спортни 
активности, но е финансово затруднена да поддържа базата си; 

 Не са достатъчно ресурсите и структурите за утвърждаване на социално 
съпричастна общност. Застаряващото население поставя и проблема за 
разширяване на мрежата от специализирани заведения за нуждите на 
възрастните хора. 
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2.3 Икономическо развитие 
 

2.2.1 Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката 
на общината. 

Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови 
условия и инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на 
неговите потенциали. 

Основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за 
периода 2001-2003 година е както следва: 

№ Наименование 

2001 г., в хил. лв. 2002 г., в хил. лв. 2003 г., в хил. лв. 
Община 
Смолян  

% изменение - 
2003 г./2001 г. 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Отн. 
дял 

Община
/Област 

% 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Отн. 
дял 

Община
/Област 

Община 
Смолян 

Област 
Смолян 

Отн. 
дял 

Община
/Област 

% 

1 
Бруто 
продукция 157850 382306 41.28 150311 384881 39,05 143568 371892 38,60 -9,05 

2 
Приходи от 
дейността 

252074 544462 46,29 247590 540838 45,78 249134 554997 44,89 -1,17 

3 
Нетни 
приходи от 
продажби 242066 521555 46,41 237151 519813 45,62 238602 535294 44,57 -1,43 

4 
Разходи за 
дейността 

214824 524535 40,96 241871 532472 45,42 241868 545113 44,37 12,58% 

5 
Материални 
дълготрайни 
активи 

88462 173914 50,86 109481 240549 45,51 118826 250748 47,39 34,32% 

За периода 2001-2003 г. 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 
неконкурентно способност 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.   
 

2.2.2 Първичен сектор 

В сектора са обособени 101 стопански единици, реализирали за 2003 год. нетни 
приходи от продажби 7,5 млн.лв., формирани в 90% от горското стопанство, при 
7,64 млн.лв. разходи с 240 наети.  
 

В структурата на 
селското стопанство 
основното производство 
е на картофи и 
незначителни площи 
засети с други култури. 
При 45449 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. Обработваемата земя е предимно по склоновете на планинските 
ридове, била и речни долини. Картофопроизводството е основен продукт на 
растениевъдството в района на община Смолян. Качествата на родопските 
картофи са известни в цялата страна. Наблюдава се тенденция за увеличаване 
площите, заети с трайни насаждения, предимно с ягоди, в района на гр. Смолян и 
с. Смилян. 
Общият брой стопанства е 9670, при средната площ на едно „стопанство” от 2,5 
дка – сред най-ниските в страната (ср. 7 дка), което е една от пречките за 
развитието на отрасъла. Основният обем селскостопанска продукция е насочен 
към самозадоволяване, а реализираните излишъци – за продан, предимно на 
дребно.  
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. На 
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територията на общината има само няколко по-големи животновъдни и 
птицевъдни ферми.  
Проблем за селското стопанство е незатворения цикъл – „добив-преработка-
пласмент”. Това се отнася както за горското стопанство - където основния обем 
дървесина се изнася от общината, така и за земеделието - предимно насочено 
към самозадоволяване.  
Независимо, че първичния сектор има скромен дял в общинската икономика, този 
сектор, от една страна е важен източник на доходи на населението извън ядрото, 
а от друга недостатъчно използвана предпоставка за поддържането на част от 
промишлената функция на общината – мляко и месопреработка, преработка на 
билки, горски плодове и др. 
Пазарът на земя в Община Смолян не е развит. За разлика от други райони на 
страната, където и двете страни са пасивни, тук търсенето надвишава 
предлагането. Сделки стават за малки имоти, почти винаги с намерение за смяна 
на предназначението. Високите очаквания (вкл. от чужденци) са причина 
собствениците да се въздържат от сделки.  
 

2.2.3 Вторичен сектор  

Във вторичният сектор са обособени 338 стопански единици, реализирали за 2003 
год. нетни приходи от продажби в размер на 83,33 млн.лв. 69% от приходите са 
реализирани от преработващата промишленост, 30% от строителството и 1% на 
добивната промишленост.  
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. 
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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.  
Във вторичния сектор са заети 42% от работещите в общината. От тях най-голям 
брой са заетите в отраслите на материалното производство – промишлените и 
преработващи предприятия - близо 3400, следвани от заетите в отрасъл 

строителство – около 
1000, енергетика – 
450. Заетите в 
добивната 
промишленост са 
представени със 
символичната цифра 
– 47 души. 
В резултат та 
настъпилите промени 
в собствеността на 
предприятията, 
ликвидацията и 
раздробяването, както 
и възникването на 

нови стопански субекти, наблюдаваната в предходните години стагнация  във 
вторичния сектор е процес на преодоляване все още колеблива но положителна 
тенденция към нарастване на обема на инвестициите.  
Засега водеща роля имат инвестициите предимно в шивашките предприятия. 
Последните едва ли биха могли да се отнесат към „стратегическите” за общината, 
а по скоро са една палиативна мярка за не особено сигурна заетост предимно на 
женска работна ръка. 
С най-добри резултати е отрасъл строителство – тук се реализирани най-
големите приходи и на-голям относителен дял на печалбата. Този факт говори 
добре за общината, защото след криза, подема в строителството е сигурен 
показател, че тя вече е преодоляна и икономиката излиза от нея. 
Структурните промени в работната сила и в нетните приходи от продажбите 
показват, че процесът на преструктуриране на икономиката в общината е в посока 
на развитие на вторичния сектор – на жизнеспособни и високо адаптивни малки и 
средни предприятия – базирани на местни суровини, чрез съхраняване на 
жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни 
производства. 
 

2.2.4 Третичен сектор 

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. 
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.  
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С най-голям относителен 
дял, както в сектора, така и в 
икономиката на общината, 
като цяло е търговията. На 
нея се падат близо 38% от 
рализираните приходи от 
всички стопански отрасли и 
от трите сектора – първичен, 
вторичен и третичен. Само в 
последния, нейният 
относителен дял обхваща 
63% от всички приходи в 
него, реализирани в 806 
стопански единици.  
На второ място по приходи 
от продажби са транспорта и 

съобщенията.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Относителният им дял в приходите на сектора е 17%. Стопанските единици, в 
които са реализирани тези приходи са общо 218. 
На трето място, 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.). 
По отношение на заетата работна ръка в третичния сектор са ангажирани най-
голям брой заети. От всичките около 8400 работещи в сектора, най-голям 
относителен дял -22% (1800 бр) са заетите в образованието, следвани от заетите 
в търговията – 20% (1700 бр.), сферата на здравеопазването – 16% (1350 бр.), 
управлението – 14% (1200 бр.), туризма – 11% (900 бр.), транспорта и 
съобщенията – 10% и др. 

2.2.5. Инвестиционна активност. 

Инвестиционният климат в община Смолян е добър и дава предпоставка 
за оптимизъм в бъдеще. Наблюдаваните показатели показват способността и 
степента на създаване на икономическите ресурси и акумулирането на капитал. 

63%

10%

17%

4% 0% 6% 0%

Търговия

Хотели и ресторанти

Транспорт, складиране и съобщения

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги

Образование

Хуманно здравеопазване и социални дейности

Други дейности,обслужващи обществото и личността
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Два са икономическите показатели, които се отъждествяват с инвестиционната 
активност на предприятията - Разходи за придобиване на дълготрайни 
материални активи и Придобити дълготрайни материални активи (ДМА).  

Разходите за придобиване на ДМА включват всички извършени разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи чрез строителство и закупуване. 
През 2002 г. в общината са извършени разходи в размер на 16484 хил. лв., като 
през 2004 те са се увеличили почти двойно – 31207 лв.В обема на придобитите 
дълготрайни материални активи се включва стойността на всички придобити ДМА 
чрез строителство след въвеждането им в действие с Акт образец 16 и чрез 
закупуване. През 2002 г. те са в размер на 13275 хил. лв., което представлява 
28% от придобитите ДМА в областта.  
През последните години нараства броят фирми, регистрирани в общината, като 
това отразява частично подобряващия се инвестиционен и предприемачески 
климат в Смолян.  

Регистрирани фирми по тип собственост: 

Собственост 2000 2001 2002 2003 2004 

ОБЩО 5272 5527 5740 6008 6294 

Държавни 74 74 74 74 74 

Общински 99 100 100 101 101 

Частни 4847 5079 5269 5500 5747 

Частни чужди 84 87 91 100 115 

      

За периода 2000-2004 броят на частните фирми нараства с 19%,  като 37% е 
нарастването на броя на чуждите частни фирми. Общият брой фирми, 
включително държавни, общински и частни, също се увеличава с 19%.  

 
Стагнацията от последното десетилетие е преодоляна и през последните 

години се утвърждава положителна тенденция на растящ обем на 
чуждестранните инвестиции. По принцип чуждите инвестиции се използват за 
сигнален индикатор по отношение на сравнителните и конкурентни предимства на 
една регионална политика. Общия кумулативен ефект от състоянието на 
регионалната бизнес среда, социално-икономически условия, базисна 
инфраструктура и качество на човешки ресурси определят степента на 
инвестиционна привлекателност на една територия. 

Тъй като данни за чуждестранните инвестиции на ниво община не се 
изчисляват от НСИ, ще използваме за анализа данните от областта. В повечето 
случаи данните за общината заемат 65-70 % от съответния индикатор за 
областта. За периода 2001-2003 г. обемът на чуждестранните инвестиции в 
областта се е увеличил близо 8 пъти. В таблицата са представени инвестициите в 
областите на Южния Централен район в хиляди щатски долари: 

 

Райони за планиране  и 
области 

Чуждестранни 
преки инвестиции  

Чуждестранни преки инвестиции 
на глава от населението 

България 6982149.4 889.92 

Южен  Централен 740677.6  

Стара Загора 240680.2 656.46 

Пловдив 346683.7 486.44 

Кърджали 42002.1 258.74 

Хасково 68546.5 251.59 

Смолян 14432.7 105.34 

Пазарджик 28332.4 92.65 
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Независимо от нарастването, ръстът на инвестициите е недостатъчен за 

значително структурно преустройство на икономиката.  

2.2.6. Инвестиционни възможности на община Смолян 

Ниският инвестиционен капацитет на Смолянската община е причина да не 
може да отделя собствени ресурси за инвестиции. Сравнението на  нормативния 
таван за инвестиции от собствени средства (25%) с възможностите за 
използването му показва, че общината използва едва 58% от възможностите.  
Основните изводи от анализа и оценката на финансовите възможности на 
общината Смолян  и нейният инвестиционен капацитет са: 

 Слабо икономическо развитие и ниски доходи на населението. Като следствие, 
общините от областта получават ниски приходи от споделени данъци; 

 Нисък местен капацитет за генериране на приходи. През последните години се 
наблюдава тенденция към увеличаване на местния приходен капацитет; 

 Разходите за образование също са по-високи, поради неефективната и 
разпокъсана образователна мрежа. Особено ниски са разходите в сферата на 
благоустройството 

 Равнището на инвестиции на 1 жител и делът на инвестициите в бюджетните 
разходи в община  Смолян е по-ниско от това на страната. Наблюдава се 
тенденция към увеличаване; 

 Община Смолян финансира инвестиционните си програми преобладаващо със 
средства от целеви субсидии. Техният дял в инвестиционните разходи е 
значително по-голям от средния за страната. Ръстът на местните разходи за 
инвестиции се дължи на увеличените възможности на общините да привличат 
допълнителни ресурси. 

 
 
 

2.2.7 Основни изводи от анализа на икономиката 

 Стопанският сектор на община Смолян е представен основно от малки и 
средни предприятия.  

 Първичния сектор – селското, горското стопанство и добивната промишленост 
нямат структуроопределящо значение.  

 Земеделието е разпръснато и монокултурно. Основният дял от произведената 
продукция е от лични стопанства и предназначена за самозадоволяване. 

 Животновъдство – от развитото в миналото овцевъдство са останали само 
дребни производители, разпръснати в индивидуални стопанства с единици, 
рядко с десетки и повече глави животни. 

 Горското стопанство е с екологично насоченост – поддържане на горите и 
ограничен добив на дървесина.  

 На територията на общината, въпреки наличния дивечов потенциал няма 
действащо ловно дивечово стопанство. 

 Нерационално е култивираното отглеждане на билки, горски плодове, трайни 
насаждения, пчеларство, а също така животновъдството – на породи, 
попадащи в обсега на субсидираното животновъдство в европейския съюз 

 В общината има големи потенциални възможности за формирането на 
специфичен „планински” хранителен клъстер за производство  на екологично 
чиста продукция.  

 Във вторичния сектор въпреки структурните промени са съхранени 
преобладаващият дял на електротехническата промишленост,  традиционният 
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за района отрасъл строителство и дела на леката (шивашката и текстилна) и 
хранително вкусовата промишленост. 

 Не са използвани потенциалите на дървопреработвателната промишленост.  
 Потенциалите на суровинната база – мляко, месо, билки, горски плодове, 

дървен материал и др. дават възможност за формиране на местни 
(регионални) преработвателни клъстери затварящ пълния цикъл – добив - 
преработка – пласмент. 

 Липсват развити наукоемки отрасли – в областта на информационните 
технологии, електрониката, машиностроенето. Наличието на висши учебни 
заведения е добра предпоставка за развитието на такива производства. 

 Промишлеността е насочена основно към общинския център, поради 
изградената производствена инфраструктура, традициите, квалифицираната 
работна ръка.  В бъдеще следва да се осъществи териториално пренасочване 
на промишлени дейности (където е възможно), с оглед равномерното, 
устойчиво развитие на цялата територия.  

 Третичният сектор е сравнително добре развит и в количествен аспект 
задоволява потребностите на населението. Спецификата на туристическата 
„индустрия” обаче изисква нова изграденост, кадри и дислокация на 
дейностите в перспективните територии.  

 Остарелите и изоставени производствени терени, сгради и производствени 
фондове не спомагат за привличането на инвестиции. 

 Липса на устройствена готовност за развитие и нови инвестиции и инвеститори 
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2.4. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната 
среда. 

2.4.1 Транспортна инфраструктура 

Община Смолян изцяло се обслужва от автомобилен транспорт, поради което 
състоянието на пътищата е от особено и основно  значение за нормалния живот и 
функционирането и развитието на икономиката. През територията на общината не 
преминават автомагистрали и първокласни пътища..  

Републиканска пътна 
мрежа 
Основната транспортна 
връзка с вътрешността на 
страната се осъществява 
чрез второкласен път Е86 
Пловдив-Смолян –Рудозем - 
граница с       Република 
Гърция. Републиканската 
пътна мрежа на територията 
на общината е 181,414 км, в 
т. ч. 33,859 км второкласна и 
147,555 км – третокласна. 
Изградените републикански 
пътища с настилка са 98%.  
 
 
Общинска пътна мрежа 
Дължината на общинската 
пътна мрежа е 482,6 км, от 
тях 209,50 км са бивши 
четвъртокласни пътища и  

273,10 км – местни.  
Пътищата с настилка са 189,5 км, а тези без настилка – 294,1 км, което прави 
степен на изграденост -  39 %. 
Община Смолян разполага с инвентаризация на пътната инфраструктура. Има 
създаден регистър с база данни за състоянието на уличната мрежа в общината. 
Знае се състоянието на общинската пътна мрежа, републиканската пътна мрежа 
на територията на общината, както и селскостопанските и горски пътища. 
Състоянието на републиканската и общинска пътна мрежа на територията на 
Община Смолян е видно от таблицата: 
Състояние 

на 
настилките 

Пътища 
ІІ клас 

(км) 

Пътища 
ІІІ клас 

(км) 

Общински 
пътища 

(км) 

Общо 
(км) 

РПМ 
съст. 
в % 

ОПМ 
съст. 
в % 

Добро 14,901 31,896 51,0 97,797 25,8 10,6 

Средно  5,525 26,763 66,8 99,088 17,8 13,8 

Лошо 13,433 88,896 /в т.ч. 
3,7км без 
настилка/ 

364,8 /в т.ч. 294,1 
км без настилка/ 

467,129 56,4 75,6 

Общо 33,859 147,555 482,6 664,014 100% 100% 

 
От таблицата е видно, че състоянието на републиканската и общинска пътна 
мрежа в % е както следва: 14,7% - добро; 14.9% - средно и 70.4% лошо.  Голяма 
част от пътищата са без настилка, с неизградени отводнителни и укрепителни 
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съоръжения, с малки габарити и големи надлъжни наклони (над 15%), с малки 
радиуси на хоризонталните криви (10м). Бъдещите инвестиции за поддържане, 
експлоатация и изграждане трябва да бъдат съобразени с тези изводи.  

Улична мрежа 
Уличната мрежа на гр. Смолян е развита съобразно характерните теренни 
дадености и зоните за обслужване. Общата дължина на уличната мрежа в града е 
104 км. Първостепенната улична мрежа е 23 км, включваща градската магистрала 
- 5 км (изградена) и главните улици -18 км („Невястата”, „Първи май”, „Хан 
Пресиян”, „Миньорска”, бул. „България”, ул. „Родопи”, „Тракия”, „Стою Шишков”, 
„Васил Райдовски”). Второстепенната улична мрежа е 86 км, включваща всички 
събирателни и обслужващи улици. 
Като цяло състоянието на изградената улична мрежа в град Смолян не е добро и 
се нуждае от основен ремонт, а има и неизградени улици. По-голяма част от 
уличната мрежа е изградена преди повече от 20 години и експлоатационният срок 
на износващият пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл. Частта от градската 
магистрала, която е изградена през 1985 г. вече се нуждае от рехабилитация. 
Улиците с асфалтобетонна настилка са в изключително лошо състояние и тяхното 
ежегодно изкърпване в отделните участъци вече не спомага за запазване 
целостта на конструкцията. 
Сигнализацията на пътната и улична мрежа в общината не е изградена съгласно 
изискванията на нормативните актове, които хармонизират с европейското 
законодателство. 
Проблемът с паркирането на автомобили в града е изключително голям. Поради 
липса на достатъчно паркоместа, паркирането се извършва в активните платна на 
уличната мрежа, което затруднява движението. Това налага предвиждане на 
инвестиции за решаване на този проблем. 
Състоянието на уличната мрежа е показано в таблицата: 
улици дължин

а 
Настилка  Състояние 

 
 
 

квартали 

 
/км/ 

асфалто 
бетонна 

/км/ 

трошено- 
каменна 

/км/ 

без 
настилка 

/км/ 

Неразкри
ти 

улици 
/км/ 

добро 
 

/км/ 

средно 
 

/км/ 

лошо 
 

/км/ 

Смолян  58,757 39,314 3,162 15,939 0,342 7,865 19,135 15,4
76 

Райково 23,986 18,217 0,775 3,945 1,049 4,974 10,13 3,88
8 

Устово 20,840 18,373 0,442 1,450 0,575 7,554 7,998 3,26
3 

Общо: 103,583 75,904 4,379 21,334 1,966 20,393 37,263 22,6
27 

 
Транспортната система на община Смолян се обслужва от 15 транспортни фирми 
с 86 автобуса и 156 таксита.  
 

2.4.2 Телекомуникации   

Качеството на телекомуникационните услуги в община Смолян е на относително 
добро ниво. На територията на общината работят 20 автоматични телефонни 
централи. Общият монтиран капацитет е 21 580 номера, от които заетите са 
19341. От 2002 година функционира цифрова АТЦ с капацитет при първа 
инсталация 2048 абонатни линии, от които 1536 са предназначени за абонатите от 
града. Предстои да се изградят цифрови преноси между централите от община 
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Смолян, което ще доведе до увеличаване на капацитета на съединителните 
връзки и подобряване на качеството на телефонните разговори.  
Български пощи ЕАД е главен снабдител на пощенски услуги в страната – 
доставка на писма и малки пратки, разнасяне на колети, парични преводи и 
съобщителни услуги, доставка и абонамент за вестници и списания и др. В почти 
всички населени места в общината има пощенски станции. 
Четирите национални мобилни оператори – МТел, Мобиком, Глобул и Вивател – 
осигуряват покритие на приблизително 80% от територията.  

Съществува едно общинско кабелно радио, 2 частни радиостанции и 2 
кабелни телевизии. Област Смолян е 11-та по брой обществени кабелни мрежи за 
телевизионен и радио-сигнален пренос в страната. 
  

2.4.3 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  

Развитието на информационните и комуникационни технологии в община 
Смолян бележи значителен ръст през последните години. В повече от половината 
от населените места на общината е налице възможност за връзка с интернет. В 
същото време обаче се наблюдава известна неравномерност – темповете на 
развитие в града са значително по-високи от тези в съставните населени места от 
общината. Това може да се обясни с по-слабото ползване на информационните 
технологии в селата и съответно отсъствието на интерес за осигуряването на 
интернет капацитет от страна на потенциалните доставчици. Взаимното негативно 
влияние на тези два фактора може да се преодолее чрез целенасочена политика 
от страна на местната власт, насочена към стимулиране на доставчиците за 
осигуряване на интернет свързаност във всички населени места, в които има 
потенциални потребители и разкриване на клубове за обществен достъп до 
интернет. 

Към настоящия момент в сферата на информационните и комуникационни 
технологии се наблюдават няколко паралелни тенденции, влияещи си взаимно: 

- увеличаване броя на домакинствата, разполагащи с домашен компютър и 
интернет в къщи; 

- увеличаване дела на гражданите, ползващи интернет в училище или на 
работа; 

- намаляване на относителния дял при относително запазване на 
абсолютния брой на клиентите на интернет клубове; 

- повишаване капацитета на общата интернет свързаност и преминаване на 
потребителите към по-високоскоростен тип връзки (от dial-up модемна връзка към 
ADSL, кабелен интернет и градска LAN мрежа); 

Всички тези фактори са предпоставка за по-широко навлизане на 
предоставянето на публични услуги по електронен път (e-government), навлизане 
на електронната търговия и развитие на обществени информационни системи. 
Развитието на онлайн културата сред гражданите ще повлияе положително и 
върху местния бизнес. Разпространяването на информация чрез интернет, което 
ще допринесе за елиминиране на пречките, произтичащи от отдалечеността и 
намаляване влиянието на периферността на отделни населени места от 
общината. 
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2.4.4 Електрификация  

Електрозахранването на гр. Смолян и общината се осъществява чрез подстанция 
110/20 кV Смолян. В същата има монтирани 2 бр. силови трансформатори 110/20 
кV с мощност 2 х 40 – 50 МГВА. Инсталираната мощност в подстанция Смолян на 
този етап е достатъчна за развитието на региона в близките 10 – 15 год. 
На територията на общината действат следните съоръжения: 
 Възлова станция и трафопостове – 348 бр. От тях 16 бр. са автоматизирани. 
 Ел. проводи средно напрежение 20 кV – 401 км. 
 Кабели 20 кV – 69 км. 
 Мрежи ниско напрежение – въздушни и кабелни – 654 км. 
 Осветителни тела – 7 000 бр. 
36 % от съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатация повече от 20 
години. Част от стълбовете и проводниковата мрежа е с изтекъл срок на годност. 
Съществуват проблеми в отделни селища и квартали -  спад на напрежението над 
допустимите норми, произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен 
брой трафопостове. Такива проблеми има в кв. Езерово, Каптажа, Беклийца, ул. 
“Алеко Константинов”, Кетевска махала, селата: Горна Арда, Равнината, Кремене, 
Стойките, Требище, Катраница, Момчиловци и др. 

Във връзка с развитието 
на туризма в община 
Смолян се предвижда 
изграждането на нови ел. 
съоръжения средно и 
ниско напрежение в 
района на Смолянските 
езера, местността 
Перелик, селата Широка 
Лъка, Гела и Стойките. В 
района на КК Пампорово 
се предвижда 
изграждане на възлова 
станция.  
Електроенергийната 
система в общината е 
добре развита и 
оразмерена да поеме 
много по-голямо 
натоварване, което би 
улеснило бъдещите 
консуматори и би 

стимулирало икономическото развитие.  
 

2.4.5 Водоснабдяване  

Област Смолян се намира на последно място по общото количество на иззетите 
води и на предпоследно в сравнителен порядък на човек от населението. 
Областта със своите 74 куб.м. на човек от населението изпреварва само област 
Кърджали.  
Наличните водни количества обаче позволяват Смолянска област да разчита 
изцяло на наличните си ресурси и да е една от 6-те области, които не закупуват 
вода от  други области в страната.  
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Областта заема и последно място по показателя третирани иззети води на един 
жител. Съгласно статистическата информация 60% от иззетите води се третират, 
което означава 44 куб.м. на жител от областта годишно. Само за сравнение в 
областите Бургас с 291 куб.м. на жител, гр. София – 218 куб.м.,  Перник – 199 
куб.мз значително надвишават не само количествата на третираните води на 
човек от населението, но и количествата на иззетите води в област Смолян. Тази 
голяма разлика, освен че се дължи на икономическата изостаналост на областта, 
показва че населението, бизнесът и селското стопанство в отделни нейни части 
не са обезпечени с необходимите им количества  питейна вода. Последицата е 
наличието на режим на водопотреблението  в някои от селищата. Според 
официалната статистика, включваща централно водоснабденото население, 
което за областта е 92 % от цялото  население, на режим на вода са 67 % от 
населението или 50 % от всички водоснабдени селища. Състоянието в Община 
Смолян в сравнение с областта е значително по-добро. При силно засушаване на 

временен режим са само 15% 
от населените места, или 
отделни части от тях. 
Град Смолян се снабдява с 
вода от 22 извора и 10 бр. 
помпени станции. Водата, 
която се доставя за питейни 
и други нужди на 
населението е според 
изискванията на 
БДС2823/1983 и е 
достатъчна като количество, 
но за равномерното и 
разпределение е необходимо 
доизграждане и 
реконструкция на 
водопроводната мрежа. 
Външната водопроводна 
мрежа е с дължина 228 952 
м, от които  етернитови 
водопроводи са 70% . 
Вътрешната водопроводна 

мрежа е с обща дължина 208 393 м, 60% от които също са етернитови. На 
територията на общината са изградени три пречиствателни станции за питейни 
води – ПСПВ “Превала” за водоснабдяване на к.к. Пампорово и част от гр. Смолян 
– кв. Каптажа; ПСПВ “Хубча” за водоснабдяване на кв. Устово, кв. Влахово, с. 
Търън и с. Подвис; ПСПВ “Смилян” за водоснабдяване на с. Смилян. 

2.4.6 Канализация 

Изградената канализационна мрежа в общината показва, че тя се намира под 
средното равнище за страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива 
70% от гр.Смолян. В селата са изградени частични канализации, заустващи се в 
близките реки и  дерета,  в които са включени над 70% от жилищните сгради. 
Предвид планинският терен, на много малко места отпадните води са включени в 
локални септични ями. Канализационната мрежа, която се поддържа и стопанисва 
от “ВиК” – Смолян е в две населени места – гр. Смолян и част от с. Широка Лъка с 
обща дължина 33 км. Приемникът на отпадъчните води на гр.Смолян е река 
Черна.  
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В общината, освен за КК Пампорово, която пречиства  едва 4% от общото 
количество отпадни води (и се намира на територията на община Чепеларе) няма 
изградена ПСОВ. Построяването на такава е предвидено в проекта по програма 
ИСПА “Интегриран воден цикъл на Смолян”, финансиран от Европейската 
комисия. Средствата, предвидени за изпълнение на проекта, са 24 милиона евро, 
а имплементационния период е 2005- 2008 г. 

 

2.4.7 Околна среда 

Община Смолян се отличава с относително чиста околна среда – 
незамърсени води, въздух и почви, сравнително добре развита и поддържана 
зелена система. Нашата цел е да запазим това състояние на параметрите на 
околната среда и да работим за тяхното подобряване. 
Екологичният анализ показва, че с малки и лесно отстраними изключения, общото 
състояние на околната среда, не само че не е пречка, а по-скоро предпоставка за 
развитието.  

Качество на атмосферния въздух 
Нивото на замърсяване на атмосферният въздух с вредни вещества се 

определя от големината на емисиите им; от техните химични и физични свойства; 
от характерните особености - релеф, озеленяване, начин на застрояване; от 
климатичните и метеорологични условия.  

Емисиите на азотните, серните оксиди и оловните аерозоли във въздушния 
басейн на общината са под ПДК. 

Налице е тенденция към увеличаване концентрациите на общ суспендиран 
прах в атмосферния въздух. Основни причини за тази отрицателна тенденция са 
лошото състояние на пътната настилка, нередовното почистване на уличната 
мрежа, нарастване броя на личните МПС, както и на някои метеорологични 
условия. 

На територията на общината липсва индустриално замърсяване. 
Води 
За опазване и подобряване на количествените и качествени показатели на 

питейните водоизточници е необходимо възстановяване санитарно-
охранителните зони и спазването на определения режим в границите на 
отделните им пояси. 

Единствената пречиствателна станция за отпадни води функционира в КК 
Пампорово и обхваща 4% от генерираните отпадни води в общината. В 
останалата част от общината отпадните води се заустват без пречистване – 
директно в реките.  
Проблемът ще се реши с изграждането на ГПСОВ в Смолян и модулни 
пречиствателни станции в останалите селища, вкл. и курортните ядра. 

Радиационна обстановка 
Естественият радиационен фон на територията на общината е в допустимите 
граници. Радиационната обстановка се следи от Гражданска защита. Отклонение 
от нормите /до 0,02 микро рентген часа/ не е регистрирано.  
 Шум 

Основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния 
поток шум в района на град Смолян. За него е характерна флуктуалност, 
периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни артерии на 
града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват 
влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявява в централната 
градска част, основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени 
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повечето от основните транспортни потоци, улиците са по-тесни, а залесяването е 
по-рехаво. 

Почви 
Замърсяването на почвите е локализирано е в района на КФС „Рожен”  - с 

тежки метали, арсен, цинк и олово. Обуславя се от генетичния характер на 
района, който е богат на полиметални оловно-цинкови руди и съпътстващите ги 
метали и основно с прахо-вноса от камионите, транспортиращи руди и 
концентрати. Замърсяването има локален характер. 

Отпадъци 
Проблем за цялата територия на общината е третирането на твърдите отпадъци. 
Основния дял - 71% се пада на битовите отпадъци, 23% на производствените, 4% 
на строителните и 2% -опасни. Събрани на територията на общината, те не се 
преработват преди крайното им депониране. Годишното натрупване на отпадъци 
в общината е между 300 и 378 килограма на глава от населението, което е под 
средната стойност за страната. Общинското сметище се намира в областта на 
Теклен дол – на 10 километра от града. То не отговаря на изискванията на 
националното и европейско законодателство. Нерегламентираните сметища са 42 
- разпръснати за цялата територия, които освен преките последици, пречат и на 
добрия имидж на общината. 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват на 
територията на цялата община. Тя е възложена на външен изпълнител чрез 
договор.  
Все още не е изградена и внедрена система за разделно събиране на 
рециклиращи се отпадъци, отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни 
отпадъци.  През 2004 в общината постави началото с проект за разделно 
събиране и обработване на различни видове боклук – хартия, стъкло, пластмаса и 
метал. Проектът е част от Програмата за рециклиране на отпадъците. Като част 
от стратегията за изпълнение на политика и проекти, опазващи околната среда, 
общината участва в няколко инициативи. Някои от тях са участията в 
националните кампании “Да започнем сега”,  “Седмица на околната среда”, “Ден 
на земята,” и “Ден без автомобили.” В допълнение, общината стартира кампании 
за почистване на територии, замърсени с битови отпадъци, училищни акции за 
садене на дървета.  
 

2.4.9. Енергийна ефективност. 

Разходите за енергия заемат значителен дял от бюджетите на българските 
общини, а България има един от най-високите коефициенти за енергоемкост – 7 
пъти над средната стойност за страните, членки на ОИСР. Това налага 
прилагането на нов подход, ориентиран към програмиране на дейностите по 
енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за 
отопление, осветление и др. 

На територията на общината няма снабдяване с природен газ. 
Възможностите за доставка и изграждане на газопроводна мрежа, както и цената 
на такава инвестиция, се проучват в момента. 

Природните ресурси в Община Смолян предоставят добри основи и реални 
възможности за използване на обновяеми енергийни източници – геотермални 
извори, вятърна и слънчева енергия за задоволяване на местното потребление на 
топла вода, отопление и производство на електроенергия. Изследват се също 
така и възможностите за добиване на енергия от биомаси. Това би било добро 
решение за внедряване на подобна технология в топлоцентралата в Смолян.  
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2.4.8 Оценка на техническата инфраструктура 

 Състоянието на транспортната инфраструктура е проблем № 1 на общината и 
от особено голямо значение, поради ограниченията налагани от релефа за 
ползването на различни видове транспорт.  

 Пътната мрежа е в недобро състояние, особено що се отнася до общинската. - 
-- Много от населените места се свързват с центъра по черни пътища, което ги 
прави непроходими при зимни условия и дъждове. 

 Съобщителната мрежа е добре развита и с предвидената поетапна 
цифровизация, съгласно програмата на БТК, не би следвало да създава 
проблеми бъдеще 

 Мобилните оператори покриват над 80% от територията 
 Все още слабо развита е интернет мрежата, особено в селските райони 
 Всички населени места в общината са електрифицирани, но преносната мрежа 

(36% морално и физически износена) се нуждае от реконструкция и 
модернизация.  

 Като цяло в общината няма целогодишно режимно водоснабдяване. 15 % от 
населението в общината е на режим по време на засушавания.  

 Над 65% от водопроводната мрежа е от етернит - морално и физически 
износена, което води до над 50% загуби на вода 

 Изградената и функционираща канализацията в община Смолян е крайно 
недостатъчна. В града тя е изградена на 70%,  в другите села е изградена 
частично. 

 В общината няма изградена ПСОВ. Всички отпадни води се заустват без 
пречистване директно в реките Черна и Арда. ПСОВ-Смолян има проектна 
готовност и е в процедура на възлагане на реализация. След внимателен 
анализ и оценка на възможностите, в избрани населени места е необходимо 
изграждането на модулни пречиствателни станции.  

 В общината съществуват голям брой нерегламентирани сметища, които 
трябва да бъдат премахнати. 
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2.5 Териториални ресурси 

 
Териториалното обвързване на анализите, приоритетите, целите и мерките за 

развитие е задължително условие на стратегическото планиране. Отсъствието на 
устройствена схема на общината налага създаването на една обобщена 
структурна представа за пространственото отлагане на извършените анализи и 
пространствената ориентация на мерките по този план. 

Подсистема „Обитаване” 
Обитаването в общината се реализира основно в нейното ядро – град Смолян, 
където са концентрирани 71% от общото население и близо 50% от наличния 
жилищен фонд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По отношение на основния показател – стандарт на обитаване се очертава 

следното структуриране на общинската територия: 
 Обезлюдяващи се територии – с жилищен стандарт над 80 кв.м./жител – 

обхващащи зоните на малките населени места в които се отчита депопулация 
и изоставен жилищен фонд 

 Територии с относително задържане на население – с жилищен стандарт 
между 50 и 80 кв.м/жител в които се отчита намаляване на населението и 
свободен жилищен фонд 

 Жизнени територии – с жилищен стандарт от 30 до 50 кв.м/ж 
 Селища – формиращи се вторични центрове с жилищен стандарт 25 – 

30кв.м./ж 
 Ядро – град Смолян – с жилищен стандарт около 25 кв.м./ж. 
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Подсистема „Труд” 

Обектите на тази подсистема основно са концентрирани в града. Тук са основните 
промишлени производствени единици на електротехническата и 

металообработващата промишленост, енерго- разпределението, транспортните 
предприятия, производството на строителни елементи и др. Обектите на тази 
подсистема са териториално обособени в производствените зони на кв.Райково и 
кв.Устово и в южната част на кв.Смолян 

Освен в града, в населените места на общината са застъпени и цехове на 
дървопреработващата, добивната, леката и хранително вкусовата промишленост: 
 Дървопреработващи цехове – дъскорезници, дърводелски и др. има в 

населените места: Момчиловци, Виево, Турян, Смилян, Липец, Арда, Стойките 
 Цехове на леката промишленост (шивашки и трикотажни) има в селата: 

Момчиловци, Кутела, Славейно, Виево, Подвис, Търън, Смилян, Липец, Арда 
 Добивната е представена във Фатово и Тикале (кариери – мрамор, инертни 

материали и асф.база), а дърводобива в Момчиловци, Търън, Славейно, 
Мугла, Смилян, Липец, Широка лъка  

 Хранително вкусовата промишленост – мандри, хлебопроизводство, 
сладкарство и др. е представена в Момчиловци, Кутела, Славейно, Търън, 
Смилян и др. 



 44 

Подсистема „Социална инфраструктура” 
Град Смолян, в качеството си на областен град е представен с пълния сектор от 
обекти на социалната инфраструктура. Тук са концентрирани обектите на: 

 Областната и общинска администрация 
 Деловото обслужване  
 Пълния спектър на обектите на образованието (Висши, средни, специални, 

основни и начални училища и детски градини) 
 Високите нива на здравеопазването – болнична и  доболнична помощ, 

бърза помощ, лекарски и стоматологични практики, лаборатории, здравни 
кабинети към училищата и детските заведения и др. 

 Култура – театър, кина, музеи, читалища, библиотеки, творчески 
организации и др. 

 Всички нива на търговията и материално техническото снабдяване 
Съобразно на функционалния си тип – втори по националната класификация, в 
града са представени всички нива на обслужване: 

- Частично епизодично 
- Пълно периодично, и 
- Пълно ежедневно обслужване 

В останалите селища на общината от особен интерес е дислокацията на обектите 
на образованието, здравеопазването, културата и търговията.  
 

Подсистема „Отдих”  
Подсистема „Отдих” в общината е представена от обектите за ежедневен, 
периодичен (на открито и закрито) и дълготраен отдих. Част от отдиха на закрито 
се реализира в посочените по-горе обекти на културата. На открито отдиха се 
осъществява основно в обектите на зелената система и спорта. Зеленината за 
широко обществено ползване като цяло в общината задоволява нормативните 
изисквания, но е недостатъчна в общинския център. В града, с изключение на 
разпръснати квартални градинки и парковата зона в новият център, няма други 
паркове. 
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 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. 
 

Пространствена структура 
Извършените в предходните раздели анализи на природните условия, 
екологичните потенциали, социално-икономическото развитие, техническата 
инфраструктура и основните функционални подсистеми: обитаване, труд, отдих и 
обслужване, „отложени”  
върху пространствената структура на общината дават основание за 
структурирането на територията по следните признаци: 

Урбанистични предпоставки  
По тези показател територията на община Смолян може да се раздели на две 
основни територии – предпоставки за териториално развитие и съответно 
функционално зониране:  

 Речни долини – удобни и усвоени за развитие на селищната мрежа, 
земеделието, производствените терени и др.   
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 Планински масиви – неудобни за развитие на селищна мрежа, но 
предлагащи благоприятни условия за развитие на туризма. 

Урбанистични функционални връзки.  
По тези показатели на територията на общината, първоначално обусловени от 
природните фактори, могат да се дефинират три урбанизационни оси, 
степенувани по своето значение: 

 Първа - напречна - «Балканска» урбанизационна ос Тракия – 
Беломорие, свързваща през контактен пункт Рудозем: Ксанти – Смолян – 
Пловдив – р.Дунав – Северна Европа. В момента тази ос има все още 
тупиков характер, осъществявайки двупосочните връзки Смолян – Пловдив, 
но в обозримо бъдеще този характер неминуемо ще бъде преодолян.  

 Втора -  надлъжна – регионална ос - реализираща между регионалните 
връзки на южните части на Югозападния регион с тези на Южен централен 
регион: Гоце Делчев – Смолян – Кърджали - Хасково. Все още 
урбанистичните връзки между двата региона не са особено изявени, но тази 
ос е важен сегмент от туристическия  „Орфеев” кръг. Община Смолян и 
нейният център се явяват пресечна точка и важен опорен пункт за 
развитието на тези урбанистични коридори. 

 Трета – съставена от локални урбанистични оси, формирани от 
природните дадености – долини и плата, подкрепени от локалните 
урбанистични връзки – комплексни причини за възникване на системи от 
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селищни образования, естествено гравитиращи към ядрото на общината 
урбанистични оси, формирани от природните дадености – долини и плата, 
подкрепени от локалните урбанистични връзки – комплексни причини за 
възникване на системи от селищни образования, естествено гравитиращи 
към ядрото на общината. 

 
По самите урбанизационни оси, в резултат от направените пространствено-

функционални проучвания се отича наличието на няколко обособяващи се 
териториални структурни единици, гравитиращи около вече оформени  вторични 
ядра на урбанистични „пулсации”:  

o Момчиловци и Соколовци – на североизток,  
o Могилица и Арда - на юг.  

В западната част на общината по надлъжната регионална ос също има 
ядро на такава „пулсация”, която допълнително спомага за до изявяване на 
териториалната структура. Това е ядрото: 

o Широка лъка – Стойките.  
Само в югозападната част, поради ниското ниво на урбанизация няма 

изявено ядро със сравнимо с вече изброените, но в структурно отношение 
потенциали за такава роля има: 

 Мугла.  
Това общо структуриране на територията се подкрепя и от проучванията па 

основните функционални подсистеми – обитаване, труд, отдих, обслужване и 
урбанистичните функционални връзки. 
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3. СИНТЕЗИРАН АНАЛИЗ (SWOT)  

Прилагането на този аналитичен инструмент позволява: 
 пределно синтезирано представяне на една комплексна картина на общината; 
 изграждане на предварителна представа за разкритите проблеми; 
 насочване към приоритетни сфери на развитие; 
 насочване към приоритетни проблеми за решаване.  

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 Уникални природни дадености и съхранена природна среда 

 Богато културно-историческо наследство (история, занаяти, обичаи и 
фолклор) 

 Създадени традиции в зимния и селски туризъм и потенциал за развитие на 
целогодишен туризъм 

 Екологично чиста продукция 

 Тенденция към благоприятно съотношение на заетостта между 
икономическите сектори 

 Традиции в животновъдството и дърводобива 

 Условия за развитие  на преработвателна промишленост, базирана на 
местни ресурси 

 Наличие на малки и средни предприятия 

 Добро образователно равнище в града 

 Развита селищна мрежа 

 Наличие на териториални възможности – свободни терени и сграден фонд 

 Добри телекомуникации – телефонно обслужване и мобилни връзки 

 Добре развита енергийна система със свободен капацитет за бъдещи 
консуматори 

 Всички населени места са водоснабдени, а 70 % от населението е с 
канализирани отпадни води 

 Натрупване на положителен опит в общината в областта на 
стратегическото планиране и управление и разработване на проекти. 
Изградено партньорство между общината, частния сектор и НПО 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Затруднена транспортна достъпност 

 Непълноценно използване на природните ресурси 

 Неразвити сегменти на туристическото предлагане извън зимния сезон 

 Липса на единна туристическа инфраструктура 

 Липса на популярност като туристическа дестинация 

 Трудности при финансиране на малкия и среден бизнес 

 Неблагоприятна демографска ситуация 
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 Ниско образователно равнище в селата 

 Недостатъчна професионална квалификация в областта на туризма. 
Разминаване между предлагана и търсена квалификация в пазара на труда 

 Ниско качество на благоустройството и физическата инфраструктура в 
градовете и селата. Неподдържан и амортизиран сграден фонд на 
образователните, здравните и културни институции 

 Незадоволителни технически параметри и лошо качество на общинската 
пътна мрежа 

 Ограничена, остаряла и неразвита бизнес инфраструктура и физическа 
база за привличане на нови инвестиции 

 Недоразвити екологични инфраструктури (остаряла водопреносна мрежа, 
липса на ПСОВ, неизградена колекторна канализационна мрежа в селата) 

 Наличие на зона с изявена периферност (с. Мугла) 

 Липса на устройствена готовност 

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Финансова децентрализация на общините 

 Нарастващо търсене на разнообразни туристически продукти. 

 Европейско трансгранично, транснационално и междурегионално 
сътрудничество 

 Откриване на нови ГКПП 

 Достъп до финансови ресурси за подкрепа на развитието от фондовете на 
ЕС. 

 Увеличаване търсенето на екологично чисти продукти. 

 Разширяване на пазарите  в следствие на присъединяването 

 Нарастващ инвеститорски интерес и нарастване на преките чуждестранни 
инвестиции 

 Развитие на публично-частните партньорства 

ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ 

 Голяма зависимост на общините от централното бюджетно финансиране 

 Силен конкурентен натиск върху бизнеса (особено МСП) в следствие от 
присъединяването към ЕС. 

 Неблагоприятни демографски тенденции, застаряване на населението, 
емиграция и риск от обезлюдяване на селата. Изтичане на млади 
квалифицирани специалисти в други по-развити страни от ЕС 

 Недостатъчно развито институционално партньорство. Ограничен 
финансов и технически капацитет на общините и други местни участници в 
развитието за усвояване на средства от СФ 

 Слабо взаимодействие със съседните общини, което може да затрудни 
подобряването на техническата структура и интегрирания общ подход на 
изпълнение 
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 Стихийност в развитието на туризма. 

 Опасност от “преексплоатация” на територията. Нарушен баланс в туризма 
– леглова база – съоръжения (Пампорово) 

 Опасност от потенциален конфликт между отделни сектори: горска 
индустрия- туризъм 

 Конкуренция от страна на други туристически общини (Банско, Самоков и 
т.н.) 

 Глобални промени в климата и природни бедствия 

 
Представената синтезирана картина на общината съдържа мозайка от “плюсове” 
и “минуси”, позволяваща формулирането на следната “диагноза”: 

 Ресурсните предпоставки, позитивните процеси и изявените намерения за 
развитие доминират; 

 Започнати са градивни действия към нови перспективни отрасли на туризъм;   

 Повечето проблемни аспекти са идентифицирани отдавна и към тях са 
насочени мерки (техническа инфраструктура, екология, социална 
инфраструктура); 

 Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства – 
привличане на инвестиции, технологично обновяване, постигане на 
конкурентноспособност; 

 Желаното развитие на туризъм през всички сезони, подобрените 
инфраструктури, социални услуги и жизнена среда са отправните точки за 
развитие на общината във всички сфери. 
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4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

4.1. Визия за развитие 
 
Визията за развитието на община Смолян през следващите седем години 

е свързана преди всичко с развитието на туризма като водещ отрасъл: 
 
 

СМОЛЯН – ИНТЕНЗИВНО РАЗВИВАЩ СЕ  ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР 
 С ЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ 

 

През 2014 г. в общината са развити зимният туризъм, културният туризъм, 
летен планински туризъм, конгресен туризъм, екстремен туризъм и селският 
туризъм. Развити са големият и малкият туристически бизнес. Преодолян е 
дисбалансът между зимния и летния сезон, тъй като Общината има изграден 
имидж като уникално място за активна почивка и район, богат на много събития и 
прояви и предлага разнообразен, качествен и атрактивен туристически продукт, 
обезпечен с подобрен маркетинг и туристическа информация.  

В общината се предлага интегриран (комплексен) висококачествен 
туристически продукт в унисон с европейските и световни изисквания, който 
привлича трайно български и чуждестранни туристи, преодолени са трудностите 
свързани с подобряване на техническата инфраструктура. Постигнатото високо 
ниво на интензивност на туристическо предлагане обуславя и по-високата 
динамика в развитието на т. нар. съпътстващи на туризма сфери като търговия, 
разнообразни услуги, различни дейности по анимацията в туризма. 

Балансираното развитие в управлението на горския фонд осигурява добра 
суровинна база за развитие на дървопреработващата индустрия и ще позволи на 
тези предприятия скъсяване на маркетинговата верига при реализацията на 
продукцията с оглед на влизането на страната в Европейския съюз.  

Влизането в Европейския съюз е довело до оползотворяване на 
възможностите за развитие на някои подотрасли в селското стопанство, както и 
създаване на условия за развитие на алтернативно земеделие предвид 
икономико-географския потенциал на района и силните страни на нашата страна 
в този аспект – производство на типичните български млечни продукти, 
производство на диворастящи и култивирани плодове, билки и гъби, инвестиране 
в екологично чисти производства, подпомогнати и от инвестиционните 
възможности на финансиране от ЕС за мерки в сектор “Селско стопанство”. 

В рамките на 5-10 години община Смолян се е утвърдила като устойчив 
образователен център, обусловено от съществуващите училища в сферата на 
туризма. Преодолени са трудностите свързани с недостига на квалифицирана 
работна сила в обслужването и управлението на хотелите и заведенията за 
обществено хранене, повишено е нивото за подготовка на висококвалифицирани 
кадри предвид натрупания опит и нарастващите нужди в сферата на туризма. 

Постигането на това бъдеще предполага огромни усилия за мобилизиране 
на всички свои ресурси и привличане на външни такива. 
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4.2. Приоритети за развитие  

В съответствие с анализа и визията за развитие на община Смолян и отчитайки  
възможностите и перспективите за местно развитие и за развитие на региона, 
както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени през периода 2007-
2013 г., стратегията за развитие определя следните приоритети: 
 

Приоритет 1: Целогодишно предлагане на туристически услуги 

Приоритет 2: Транспортна достъпност и изграждане на качествена жизнена 
среда с модерни инфраструктури и съхранена екология  

Приоритет 3: Развитие на междурегионалното сътрудничество 

Приоритет 4: Развитие на конкурентноспособна, динамична и рентабилна 
местна икономика, основана на местните ресурси. 

Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на 
живот. 

Приоритет 6: Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за 
подобряване процеса на управление и реализация на инициативи за местно 
развитие 
 

Общинският план за развитие се базира на редица стратегически и планови 
документи, които се разработват на различни териториални нива и имат 
конкретни функции по отношение формирането и прилагането на местната 
политика за развитие. В таза връзка е налице съгласуваност с Областна 
стратегия на област Смолян 2005-2015 г., Регионалния план за развитие на 
Южния Централен район за планиране, Националната стратегия за регионално 
развитие на Република България за периода 2005-2015 г. и най-вече 
Регионалната оперативно програма (2007 – 2013), която ще бъде основен 
източник за съфинансиране на приоритетите, залегнали в Общинския план за 
развитие. 

 

4.3. Партньорство за развитие. 

На регионално и областно ниво са изградени и действат консултативни 
органи на принципа на партньорството, които активно участват в планирането, 
програмирането, наблюдението и оценката в областта на прилагане на 
политиката за регионално и местно развитие. Основните органи, които включват 
представители на държавните органи – ключови министерства, областни 
управители, местни власти, икономически и социални партньори и граждански 
организации, са: 

Регионалният съвет за развитие - обсъжда и съгласува Регионалния план 
за развитие на Южния Централен район за планиране в т.ч.  оценява 
инициативите на общините за регионално и местно развитие. Този орган е 
изграден на ниво, съответстващо на Ниво 2 от класификацията на европейските 
региони (NUTS), възприета от Евростат.  

Областен съвет за развитие - обсъжда и приема Областна стратегия  на 
област Смолян 2005-2015 г., оценява инициативите на общините, регионалните 
агенции, гражданските сдружения и неправителствените организации, свързани 
със стратегията за развитие на областта. Областният съвет за развитие е 



 52 

изграден на ниво, съответстващо на Ниво 3 от класификацията на европейските 
региони (NUTS). 

Основните партньори в осъществяване на стратегията за устойчиво 
интегрирано развитие на община Смолян и при реализацията Общинския план за 
развитие са: 

Общинската администрация – основна страна в подготовката и 
реализацията на стратегията за развитие, залегнала в Общинския план, като 
институционализирана воля на населението на общината за местно 
самоуправление, изразена в техния вот за избор на кмет и Общински съвет.  

Ролята на органите на местното самоуправление и общинската 
администрация е ключова по отношение на следните области: 

 влияние върху икономическата среда /най-вече чрез местни данъци и такси/; 

 насърчаване на частния бизнес чрез инвестиции в публичната 
инфраструктура;  

 пряко участие в отделни проекти, в които е ангажирана общинска собственост 
и които могат да бъдат основа за публично-частни партньорства; 

 подпомагане на определени инициативи чрез помощ при тяхното финансиране  

 предоставяне на качествени публични услуги. 
 
Частният бизнес –  икономически партньор  
Бизнесът е основният икономически партньор при изпълнението на 

стратегията. Партньорството обаче действа в определени институционални, 
фискални и инфраструктурни условия, които могат да са предмет на общински 
решения.  

За успешното реализиране на Общинския план за развитие е особено 
важно да има постоянен диалог между общината и бизнеса за потенциалните 
ползи и загуби от едно или друго решение и за това как то би се отразило в по-
широк план върху икономическите и социалните аспекти на развитието в 
общината. Създаването на благоприятен бизнес климат в общината е основна 
предпоставка и за привличането на преки чуждестранни инвестиции. 

 
Професионалните сдружения и неправителствените организации – 

социални партньори 
Неправителственият сектор ще играе важна роля при реализацията на 

Общинския план за развитие. Предимство на НПО е постоянното взаимодействие 
с граждански групи и доброто познаване на местните проблеми. Всяка от тях има 
мисия и представлява определени граждански интереси. Неправителствените 
организации могат да привличат вниманието на общността към определени теми 
като предизвикват дебат, предоставят допълнителни знания и умения, 
мобилизират гражданско участие и обществена подкрепа, които са изключително 
важни за успешното осъществяване на Общинския план за развитие.  

Изключително важно за осъществяването на стратегията за развитие и на 
планираните дейности е да се използват ресурсите и влиянието на тези 
организации в местната общност, да се подпомага развитието на капацитета им и 
появата на нови и устойчиви граждански сдружения.  
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4.4. Стратегическа рамка 

По Приоритет 1: Целогодишно предлагане на туристически услуги  

Мярка 1. Развитие на устойчив зимен туризъм 

Мярка 2. Развитие на алтернативни форми на туризъм: културен, екологичен, 
селски, екстремен и конгресен туризъм 

Мярка 3. Туристически маркетинг и промоция 

Мярка 4.  Регионален туристически клъстер 

 

По Приоритет 2: Транспортна достъпност и изграждане на 
качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и 
съхранена екология  

 
Цел 1: Създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни 
инициативи 
 

Мярка 1. Създаване на предпоставки за реализация на инвестиционни намерения 

Мярка 2. Информационни технологии за устройство на територията 

 
Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната 
инфраструктура – пътища, публичен транспорт, улична мрежа. 
 

Мярка 1. Развитие на републиканската пътна мрежа, свързваща общината с 
вътрешността на страната и Република Гърция 

Мярка 2. Развитие на общинската пътна мрежа 

Мярка 3. Проучване възможностите и изграждане на гражданско летище 

Мярка 4. Подобряване на транспорта 

Мярка 5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа и прилежащата техническа 
инфраструктура. 

 
Цел 3: Подобряване на физическата среда и предотвратяване на рискове 
 

Мярка 1. Подобряване на средата и благоустрояване на населените  места 

Мярка 2. Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия.  

 
Цел 4: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 
 

Мярка 1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, подобряване 
на водоснабдяването и гарантиране качеството на водата. 

Мярка 2. Изграждане и  обновяване на канализацията и пречиствателните 
съоръжения за отпадни води. 

Мярка 3. Ефективно управление на отпадъците. 
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Мярка 4. Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие 

Цел 5: Енергийна ефективност 
 

Мярка 1. Въвеждане на енергоефективни системи 

Мярка 2. Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси 

 
Цел 6: Подобряване на достъпа и развитието на  информационни и 
комуникационни технологии 
 

Мярка 1. Изграждане на модерна информационна и комуникационна 
инфраструктура 

Мярка 2. Развитие на информационните и комуникационни технологии в областта 
на публичните услуги 

 

По Приоритет 3: Развитие на междурегионалното сътрудничество 
 

Мярка 1. Сътрудничество при опазване на околната среда и инфраструктура 

Мярка 2. Сътрудничество в посока развитие на туризма и икономическите отрасли 

Мярка 3. Сътрудничество в сферата на културата и човешките ресурси  

  

По Приоритет 4: Развитие на конкурентноспособна, динамична и 
рентабилна местна икономика, основана на местните ресурси. 

 
Цел 1: Създаване на условия, благоприятстващи развитието на бизнеса 
 

Мярка 1. Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на бизнеса. 

Мярка 2. Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата. 

Мярка 3. Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и 
адаптирането на земеделието и горското стопанство 

 
Цел 2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез 
развитие на съществуващите и създаване на нови динамични и конкурентни 
производства. 

Мярка 1. Добавяне на стойност към земеделската и горска продукция 

Мярка 2. Модернизиране на земеделските стопанства  

Мярка 3. Подобряване икономическата стойност на горите 

Мярка 4. Технологични иновации в перспективни за общината производства 

Мярка 5. Разширяване и подобряване сектора на услугите 

 

По Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване 
качеството на живот. 
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Цел 1: Създаване на условия за модерно, достъпно, непрекъснато и 

качествено образование и възпитание. 

Мярка 1: Подобряване на обучителната среда - постигане на ефективно 
управление на наличните общински ресурси в образованието   

Мярка 2: Подобряване образователното равнище на човешкия ресурс - 
Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги. 

 
Цел 2: Насърчаване на заетостта и развитие на пазара на труда  

Мярка 1: Развитие на предприемачеството 

Мярка 2: Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост 

Мярка 3: Повишаване качествените характеристики на заетите лица 

  
Цел 3: Повишаване на социалната съпричастност към хората в 

неравностойно положение 

Мярка 1: Модернизиране на социалната инфраструктура 

Мярка 2: Разнообразяване и разширяване обхвата на предлаганите социални 
услуги 

 
Цел 4: Осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ 

Мярка 1: Модернизиране на здравната инфраструктура 

Мярка 2: Подобряване качеството на здравните услуги 

Цел 5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности  

Мярка 1: Съхраняване на културната идентичност  

Мярка 2: Развитие на спорта и младежките дейности 

Цел 6: Гарантиране на обществен ред и сигурност 

Мярка 1: Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране 
на сигурността 

Мярка 2: Превенция и ограничаване на наркоманията и негативните обществени 
прояви 

 

По Приоритет 6: Укрепване на институционалния капацитет на 
местно ниво за подобряване процеса на управление и 
реализация на инициативи за местно развитие 

 
Цел 1: Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху 

развитието на общината 

Мярка 1: Повишаване административния капацитет на общинската 
администрация. 
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Мярка 2: Укрепване капацитета и подобряване координацията за управление на 
средства от Структурните фондове на ЕС 

 
Цел 2: Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие. 

Мярка 1: Повишаване на взаимодействието и координацията за прилагане на 
местната политика 

Мярка 2: Междуобщински дейности и проекти. 
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5. ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, МЕРКИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ 

За всяка приоритетна област от общинския план за развитие са посочени 
цели, мерки и интервенции за развитие. 

 
 

Приоритет 1: Целогодишно предлагане на туристически услуги 
 

Мярка 1. Развитие на устойчив зимен туризъм 
 

Дейности и проекти: 

 Изграждане на Спортно-туристически център  „Перелик” – ски писти, 
съоръжения, довеждаща и обслужваща инфраструктура; 

 Изграждане на комплекс „Сноуборд парк – Момчиловци”; 

 Изграждане на ваканционни селища; 

 Доизграждане и модернизиране на хотелската база и разширяване на 
предлаганите услуги: спа- и wellness услуги, туристически атракциони, 
конферентни зали и обрудване; 

 Проучване възможностите за / и провеждане на международни състезания по 
зимни спортове (биатлон, ски-дисциплини, сноуборд и др.) 

 
Мярка 2 Развитие на алтернативни форми на туризъм: културен, екологичен, 
селски, екстремен и конгресен туризъм 
 
Дейности и проекти: 

 Разработване на тематични културни маршрути, обхващащи: 

 9-те църкви, създадени със султански ферман от 1836 г. и останалите   
църкви  и джамии; 

 Комплекс – възрожденски къщи; 

 крепостите край Смолян (Аетос (Калето) – м. Турлука, Момчил юнак и 
Калето край с. Кошница); 

 обект “Раннохристиянска базилика” V-VІ век; 

 римски и антични пътища, римски мостове. 

 Адаптиране на културните събития за разработване на целогодишна културна 
оферта 

 Разработване на маршрути за екологичен туризъм: 

 Изграждане на инфраструктура и поставяне на туристическа маркировка по 
нови пътеки за планински преходи: пътека Водопада – Казарма “Каптажа”; 
пътека Влахово – Водицата; пътека Момчиловци – Аязмото; пътека, 
свързваща 23-те параклиса в околностите на село Момчиловци; 

 Създаване на кръгов пешеходен маршрут Смолянски езера – кв. Езерово – 
вр. Червената скала – резерват “Сосковчето” – екопътека “Водопадите” – 
Балиева вода – Смолян (кв. Средок); 

 Създаване на веломаршрут – пешеходна зона Смолян – м. Станевска – м. 
Амзово – параклис “Св. Дух”; 

 Изграждане на биваци за лагеруване в подножието на връх Персенк и над 
с. Мугла; 

 Модернизация на съществуващата материална база – планински хижи. 

 Създаване на специализирани маршрути за екстремен и спелеоложки туризъм; 
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 Социализиране на съществуващите пещери; 

 Създаване възможности за приключенско, планинско и шосейно 
колоездене, преходи на кон, програми за оцеляване и изграждане на 
екипи, маршрути с планински водач, планински преходи с различна 
трудност, скално катерене и др.  

 Създаване на възможности за конгресен туризъм 

 Изграждане на конгресен център; 

 Предлагане на съвременно конферентно оборудване. 

 Утвърждаване и разширяване на селския туризъм 

 Изграждане на къщи за гости (в селата) 
 

Мярка 3. Туристически маркетинг и промоция 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане на нови и развитие на действащите туристическо-информационни 
центрове; 

 Разработване на цялостна маркетингова политика за популяризиране на 
региона  като национална и международна туристическа дестинация; 

 Създаване и популяризиране на портален уеб сайт за възможностите за 
туризъм в региона,  

 Създаване и разпространение на мултимедийни и виртуални продукти за 
природните забележителности, историческите обекти, паметници на културата, 
културни събития; 

 Изработване на единна туристическа резервационна система с възможност за 
онлайн-резервации; 

 Участие на общината в международни туристически борси и изложения. 
 
Мярка 4.  Регионален туристически клъстер 
 
Дейности и проекти: 

 Разкриване на специалности с туристическо направление във висшите учебни 
заведения в града - създаване на „Колеж по туризъм”, покриващ всички 
аспекти на туризма; 

 Изграждане на център за обучение, квалификация и сертифициране на 
работещите в сферата на туристическите услуги; 

 Стимулиране на бизнеса в сферата на туризма и поддържащите туристически 
дейности; 

 Изграждането на занаятчийски комплекси и производство на сувенири; 

 Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за маркетинга и продажбата 
на местни продукти и услуги; 

 Патентоване и разработване на система от критерии за лицензиране на 
екологично чиста селскостопанска продукция и присъждане на търговска марка 
“Произведено в Родопите”; 

 Изграждане на посетителски центрове за консултации на фирмите от клъстер 
Туризъм; 

 Сключване на договори с утвърдени международни туристически агенции; 

 Свързване на клъстера с подобни формирования в Европа; 
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Приоритет 2: Транспортна достъпност и изграждане на 
качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и 
съхранена екология  

 
Цел 1: Създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни 
инициативи 
 
Мярка 1. Създаване на предпоставки за реализация на инвестиционни 
намерения 
 
Дейности и проекти: 

 Устройствена схема „Национални планински туристически центрове”; 

 Устройствена схема „Група общини Област Смолян”; 

 ТУП „Туристически комплекс „Орфей”; 

 ПУП "Хайдушки поляни”; 

 ОУП и ПУП град Смолян, в т.ч. Смолянски езера и Райковски ливади; 

 ПУП СТЦ “Перелик” и селищна локализация; 

 ПУП на вторичните общински и курортни центрове – Могилица, Търън, 
Широка лъка; 

 Обновяване на действащите ПУП на селищата с нови кадастрални карти и 
създаване на нови ПУП. 

 
Мярка 2. Информационни технологии за устройство на територията 
 
Дейности и проекти: 

 Цифрови модели на град Смолян и вторичните общински центрове; 

 Изграждане на Информационна система за устройство на територията, 
позволяваща комплексно, бързо и качествено обслужване на инвеститорите, 
населението и проектирането. 

 
Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната 
инфраструктура – пътища, публичен транспорт, улична мрежа. 
 
Мярка 1.  Развитие на републиканската пътна мрежа, свързваща общината с 
вътрешността на страната и Република Гърция 
 
Дейности и проекти за доизграждане и реконструкция на републиканската 
пътна мрежа: 

 ІІ-86 Пловдив-Смолян-Рудозем-Границата; 

 ІІІ-8683 Чокманово-Смилян-Арда-Горна Арда - Границата; 

 ІІІ-8641 Пампорово-Смолян; 

 ІІІ-864 Проглед – Стойките; 

 ІІІ-868 Рудозем – Смолян; 

 ІІІ-866 Смолян-Стойките-Широка лъка 

 ІІІ-8681 Рудозем - Смилян 

 ІІІ-861 Граница с община Лъки – Рожен /ІІ-86/ 

 ІІІ-863 Соколовци-Момчиловци-Баните 

 ІІІ-8612 /ІІІ-861 Лъки-Рожен/ - НАО 

 ІІІ-8631 /ІІІ-863 Момчиловци-Виево/- /ІІІ-861Лъки-Рожен/ 
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Мярка 2. Развитие на общинската пътна мрежа 
 
Дейности и проекти за доизграждане и реконструкция на общинската пътна 
мрежа. Приоритетно ще се рехабилитират общинските пътища, водещи до 
зоните с потенциал за развитие. 
 
Рехабилитация на значителни участъци: 

 ІV-86078 /ІV-86080 - Смилян-Букаците/ - Сивино 

 ІV-86509 /ІV-86509 - Път с. Ряка - с. Катраница 

 ІV-86603 /ІV-86601 - Бостина-Левочево/ - с.Писаница-с.Хасовица; 

 ІV-19784 /ІІІ-866- Смолян-Стойките-граница община Девин/-Смолян-Мугла-
граница общ.Девин; 

 МП - /Разклон ІІІ-863/ - с. Виево; 

 ІV-86073 /ІІІ-863 Соколовци-Момчиловци-Баните/ - с. Кутела; 

 ІV-86092 Път с. Смилян - с. Вълчан; 

 ІV-86601 /ІІІ-864 Проглед-к.к.Пампорово-Стойките/ - с. Левочево - /ІІ-86/; 

 МП Смолян-Стража-Кокарово-Орешец; 

 МП - Стоиките /ІІІ-866/ -  с. Гращица - ІІІ-866; 

 МП /ІV-86080 Смилян-Букаците-Горово/ - с. Чеплетен; 

 Път ІV 86080 Смилян - Букаците – Горово – селскостопански път - 
границата с Република Гърция - /Ставрупулис/. 

 ІV-86803 Път гр. Смолян - с. Турян; 

 ІV-86803 Път с. Турян - с. Кошница; 

 ІV-86509  с. Катраница- с.Петково - ІІІ-863; 

 МП ІІ-86- с. Орешица; 

 МП /ІІ-86/ - с. Требище-м.Карагьозовска- гран. Община Мадан; 

 МП с.Момчиловци - с. Виево; 

 МП /ІІІ-8641 к.к.Пампорово - Смолян/ - вр.Снежанка; 

 ІV-86505 /ІІ-86-с.Тикале - ІІІ-863/; 

 МП с.Стойките - м.Глуховска; 

 ІV-86080  /с.Липец/ Букаците-Горово; 

 ІV-86070 Път с.Могилица - с.Буката; 

 МП Път с.Тикале - с.Градът; 

 МП /ІІІ-866 Смолян-Стойките-Широка лъка/- Перелик; 

 ІV-86069 /ІІІ-861 Граница общ.Лъки-Рожен/ -х.Момчил юнак-ІV-
86025/Хайдушки поляни/; 

 МП Смолян /ж.к.Нов център/ - Станково- м.Доксово-с.Левочево; 

 ІV-86821 /ІV-86823 Широка лъка-Гела/ - с.Солища; 

 МП /Широка лъка-Гела/ - м.Стикъл - Бърцето; 

 ІV-86025 Граница община Лъки - Кутела – Славейно; 

 /ІІІ-868 Рудозем-Смолян/ - с. Полк. Серафимово; 

 МП /ІІІ-866- Смолян-Стойките-граница община Девин/- Смолян-Каптажа-
Белия камък-Левочево; 

 ІV-86080 /ІІІ-8683 Чокманово-Смилян-Арда-Г.Арда/ -Букаците-Горово-
граница община Рудозем; 

 МП /ІІІ-8683 Чокманово-Смилян-Арда-Г.Арда/ - м.Ухловица; 

 ІV-86068 /ІІІ-8683 Чокманово-Смилян-Арда-Г.Арда/ - мах.Черешовска река - 
с.Киселичево; 
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 МП /ІІІ-8641 к.к.Пампорово - Смолян/Разклон Райковски ливади/- м.път 
Левочево; 

 ІV-86824 /ІІІ866 - Широка лъка/ - с.Върбово; 

 МП /ІІІ-866/ с. Широка лъка - с. Кукувица. 
 
Основен ремонт общинска пътна мрежа в т.ч.: 

 МП Път с.Търън - мах.Еленска - с.Селище; 

 МП Път с.Подвис /Ровино/ - м.Остри пазлак; 

 ІV-86074 /ІІІ-8683 Арда/ - Гудевица; 

 МП /ІІІ-8683 с.Арда/ - мах.Речани - мах.Алиговска. 
 
 

Мярка 3. Проучване възможностите и изграждане на гражданско летище 
 
Дейности и проекти: 

 Провеждане на предварителни проучвания и проучвания за осъществимост 
на гражданско летище на територията на община Смолян; 

 Привличане на инвеститори за изграждане на летището. 
 
Мярка 4. Подобряване на транспорта 
 
Дейности и проекти: 

 Анализ и прогнозиране на тенденциите в транспортното натоварване. 
Изработване на актуален план за организация на движението на МПС, 
велосипеди, пешеходни зони, места за паркиране, спирки на обществения 
транспорт и т.н.;  

 Въвеждане на автоматизирани системи за контрол на трафика и 
управление на процесите в градския транспорт; 

 Актуализиране на общинската транспортна схема (градски и извънградски 
транспорт) с цел улесняването на достъпа на населението от селските 
райони до градските функции; 

 Осъвременяване автопарка на публичния транспорт  в общината. 

 Подобряване физическата достъпност на основната инфраструктура и 
градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, светлинно 
и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на 
разписанията за движение. 

 
Мярка 5.  Реконструкция и изграждане на улична мрежа и прилежащата 
техническа инфраструктура. 
Дейности и проекти: 

 Доизграждане на Главна пътна комуникация в гр. Смолян; 

 Улична мрежа гр. Смолян в т.ч.: 
Кв.Смолян 
- ул. “Маестро Атанасов”  (Съоръжения - подпорни стени, тръбни 

водостоци; Земно легло)  
- Инженерна инфраструктура ж.к. Невястата – главна улица ІІІ (ул. Елица) 

и улица за гробищен парк (Част "Пътна"; Част "ВиК", Част 
"Електроснабдяване") 

- ул. ”Снежанка” (Съоръжения - подпорни стени, тръбни водостоци;  Земно 
легло 
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- ул. ”Капитан Петко Войвода” (Част "ВиК"; Част "Пътна"  Част 
"Електроснабдяване"; Част "Архитектурна") 

- ул. ”Петко Р.Славейков”- в т. ч. прилежащи стълбища (Част "Пътна"- 
съоръжения Част "ВиК" – канализация) 

- ул.”Васил Дечев”, ул. "Проф. Д-р Константин Чилов", ул. "Орлица" (Част 
"Пътна"- съоръжения)  

- ул.”Христо Смирненски” ( Част "Пътна"- съоръжения Част "ВиК" - 
канализация, отводняване) 

- ул.”Васил Априлов” (Част "Пътна"- съоръжения Част "ВиК" - канализация, 
отводняване) 

- ул."Алеко Константинов" (Част "Пътна";  Част "Електроснабдяване") 
- ул. "Заводска"- етапно (Част "Пътна"; Част "ВиК", Част 

"Електроснабдяване; Част "Далекосъобщения") 
- Пътен възел ул. "Колю Шишманов", ул."Хан Пресиан", бул. "България" – 

реконструкция, в т.ч. комуникации   
кв.Райково  
- ул. “Борова гора” (съоръжения - подпорни стени, тръбни водостоци;земно 

легло) 
- Кетевса махала - І фаза - част "Пътна" - асфалтиране , парапети 
- Кетевска махала-ІІ фаза в т.ч:  

ул. “Добри Чинтулов” - част "Пътна" 
ул. ”Шипка” -част "Пътна" 
ул. ”Висарион Смоленски” 
ул. ”Станковица” - част "Пътна" 
ул. ”Боровец” - част "Пътна" 
ул. ”Данаил Костов” - част "Пътна" 
ул. ”Иван Карастойков” - етап І (съоръжения - подпорни стени, тръбни 
водостоци; земно легло 

кв.Устово   
- Проектиране и възстановяване на мост и пътен възел в кв. Устово 

(съоръжения - подпорни стени, тръбни водостоци);  
- ул. “Цар Симеон” (съоръжения - подпорни стени, тръбни водостоци;) 
- ул. “Ген.Черевин” (Част "Пътна"; Част "ВиК") 
- Ж. к. “Прогреси” 5,6  и 7 – отводняване и ремонт канализация (Част 

"Пътна"; Част "ВиК", Вертикална планировка) 
- ул."Морава" в с.Смилян, в т.ч. подход от ул."Първи май" (Реконструкция 

и рехабилитация, част" Пътна")  

 Улична мрежа курортни ядра: Смолянски езера, Райковски ливади, 
Хайдушки поляни и КК Пампорово; 

 Улична мрежа в селата.( в т.ч. ул."Морава" в с.Смилян, в т.ч. подход към 
ул."Първи май") 
 

 
Цел 3: Подобряване на физическата среда и предотвратяване на рискове 
 
Мярка 1. Подобряване на средата и благоустрояване на населените места 
 
Дейности и проекти: 

 Инвестиции в подобряването на градските архитектурни елементи; 

 Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление 
и изграждане на система за централизирано управление  

 Обновяване на пешеходни алеи и тротоари и подобряване на достъпността 
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им; 

 Изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за 
пешеходци и велосипедисти; 

 Осъвременяване на пътната и улична сигнализация; 

 Изграждане на паркинги и други съоръжения за паркиране, съобразен с 
нарастващия туристически поток – въвеждане на електронна система за 
таксуване на паркингите; 

 Обновяване и модернизация на Амфитеатър – Нов Център гр. Смолян; 

 Основен ремонт, реновация и модернизиране на културен комплекс – Смолян: 

 Обновяване на публични сгради (подобряване фасади, художествено 
осветление и т.н.); 

 Художествено обновяване площади и открити пространства (фонтани, 
осветление и т.н.);  

 Обновяване  и социализация на пространството Водно огледало-
Културен комплекс-детска площадка-пешеходен надлез; 

 Реставрация и обновяване на исторически и културни паметници: 

 Възстановяване на Кирил Маджаровата къща и организиране на жива 
етнографска експозиция; 

 Благоустрояване на архитектурни паметници на културата - Чешитския 
комплекс, Пангаловата къща, Коста-Радевата къща и др.; 

 Завършване възстановяването на Чаршия на занаятите в кв. Устово; 

 Възстановяване на килийното училище в с. Широка лъка; 

 Реновиране и модернизиране на Художествена галерия – Смолян; 

 Реновиране и модернизиране на Регионална библиотека “Н. Вранчев” – 
Смолян; 

 Основен ремонт и техническо оборудване на конферентни зали в 
Исторически музей “Стою Шишков”; 

 Създаване на експозиция “Балканска етнография” към ИМ –Смолян, 
като част от Балканския мулти-културен музей с център Пловдив; 

 Организиране на пленерен център в Хаджичоневата къща; 

 Проучване и социализация на крепостите край Смолян (Аетос, Момчил 
юнак и Козница); 

 консервация и социализация на обект “Раннохристиянска базилика” V-VІ 
век; 

 Проучване, реставрация и частична социализация на локални римски и 
антични пътища. Реконструкция на римски мостове. 

 Опазване и разширяване на зелената система в общината: 

 Изработване и поддържане на специализирана база данни за зелената 
система в общината; 

 Увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна 
растителност; 

 Благоустрояване и озеленяване в жилищните квартали, дворове на 
училища и детски градини; 

 Изграждане на нови градини и алеи;  

 Паркоустрояване на градска градина “Чинара” гр. Смолян; 

 Реконструкция на зелени площи за широко обществено ползване в 
селата Арда, Могилица, Смилян, Чокманово, Полковник Серафимово 
(обща площ 52 дка); 



 64 

 Реконструкция на зелени площи за широко обществено ползване в 
селата Момчиловци, Петково, Славейно, Стойките, Широка лъка (обща 
площ 45 дка); 

 Провеждане на ежегодни обществени кампании за залесителни 
мероприятия; 

 Въвеждане на системност в провеждането на основните дейности по 
поддържане на зелената система: нови засаждания , зацветяване, 
поддръжка на фитосанитарното състояние на дървесната растителност, 
коситба, поливане, растителна защита и т.н. 

 
Мярка 2. Предотвратяване на рискове и превенция от природни бедствия.  
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане на инженерни съоръжения и конструктивно укрепване на сгради и 
съоръжения за предотвратяване опасността от стихийни бедствия, аварии и 
катастрофи – наводнения, земетресения и свличане на земни маси (диги, 
подпорни стени и други укрепващи съоръжения);  

 Закупуване на машини за поддържане в добро състояние на съоръженията за 
защита от наводнения, машини за почистване на дигите и речните корита от 
вредна растителност; 

 Изграждане и въвеждане в експлоатация на хидравлични конструкции за 
ограничаване или елиминиране на наводненията и последствията им; 

 Рехабилитация и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура; 
 
Цел 4: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 
 
Мярка 1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, 
подобряване на водоснабдяването и гарантиране качеството на водата. 
Дейности и проекти: 

 Рехабилитация на значителни участъци от водопроводната мрежа в гр.Смолян 
- интегриран проект за подобряване на водния цикъл на града; 

 Включване на нови водоизточници във водоснабдителната система : 

 Водоснабдяване с.Смилян; 

 Водоснабдяване с.Момчиловци; 

 Водоснабдяване с.Широка лъка; 

 Водоснабдяване КК Пампорово; 

 Водоснабдяване К.Я.Райковски ливади; 

 Водоснабдяване К.Я. Смолянски езера; 

 Водоснабдяване К.Я. Хайдушки поляни; 

 Строителство, ремонт и разширение на съществуващите водоеми.. 

 Изграждане на външна и вътрешна водопроводна мрежа; 

 Включване на цялото население към системата на организираното 
водоподаване и услуги, предоставяни от  ВиК – Смолян; 

 Доставка на оборудване за откриване и измерване на течове; 

 Повишаване ефективността на работата на пречиствателните станции за 
питейни води и хлориране на водата, както и подобряване охраната на 
централните и местни водоизточници; 

 Подобряване качеството на водата – модернизация на съществуващите 
пречиствателни станции за питейни води; 

 Специализирани кампании за създаване на трайни навици за пестене на вода 
от населението и фирмите. 
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Мярка 2. Изграждане и  обновяване на канализацията и пречиствателните 
съоръжения за отпадни води. 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане на цялостна канализационно-отводнителна мрежа във всички 
населени места на общината 

 Изграждане на ГПСОВ – Смолян 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Виево 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Стойките 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Момчиловци 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Широка лъка 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Смилян 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ - Търън 

 Строителство на канализационна мрежа и модулна ПСОВ – Могилица 

 Изграждане на локални ПСОВ 
 
Мярка 3. Ефективно управление на отпадъците. 
 
Дейности и проекти: 

 Премахване на нерегламентираните сметища и благоустрояване 
(рекултивация) на терените; 

 Въвеждане на програма за разделно събиране на битови отпадъци; 

 Съоръжения за предварително третиране, вкл. компостиране, сортиране и 
сепариране на отпадъци;  

 Изграждане на системи от съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови 
отпадъци (напр. депа и претоварни станции) 

 
Мярка 4. Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие 
 
Дейности и проекти: 

 Разработване и актуализиране на планове за управление на защитени 
територии и на планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000; 

 Изпълнение на екологосъобразни инфраструктурни инвестиционни дейности, в 
съответствие с идентифицираните мерки в одобрените планове за 
управление: съоръжения за поощряване използването и разглеждането на 
места от НАТУРА 2000 от посетители, (еко-пътеки, създаване/реконструкция 
на центрове за информация/посетителски центрове, маркировка, 
наблюдателни платформи, знаци и табели, пътеки за велосипеди, и др.). 

 Повишаване на информираността на населението за мрежата НАТУРА (т.ч. за 
възможностите за компенсаторни директни плащания на собственици на 
земеделски земи и гори, които са в обхвата на НАТУРА 2000)  

 
Цел 5: Енергийна ефективност 
 
Мярка 1. Въвеждане на енергоефективни системи. 
 
Дейности и проекти: 

 Изработване на общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми 
енергийни източници – проучване възможностите за използване  вятърна и 
слънчева енергия, добиване на енергия от биомаси и геотермалните извори.  
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 Стимулиране ползването на алтернативни енергийни източници в частния 
сектор (производствен и битов) чрез масова информация за предимствата и 
възможностите 

 Изграждане на малки водно и вятърно електрически централи 

 Реконструкция и модернизация на Топлоцентрала – Смолян 

 Инженеринг за модернизация с енергийно ефективни осветителни тела и 
модернизация на системите за изкуствено осветление и обзавеждане в 
общинските сгради 

 Топлинно саниране на големите обществени сгради – училища, детски 
заведения, здравни заведения,  административни и културни сгради /в 
т.ч.обследване/ 

 Стимулиране гражданите за обновяване на многофамилните жилищни сгради, 
чрез енергоефективни  дейности. 

  
Мярка 2. Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси 
 
Дейности и проекти: 
Технически проучвания и проучвания за осъществимост на проект за изграждане 
на газопроводна мрежа 
 
Цел 6: Подобряване на достъпа и развитието на  информационни и 
комуникационни технологии 
 
Мярка 1. Изграждане на модерна информационна и комуникационна 
инфраструктура 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане на надеждни връзки, осигуряващи достатъчен интернет трафик за 
градските периферии и по-слабо урбанизираните райони (напр. АDSL, градска 
кабелна мрежа, двупосочна сателитна връзка, безжичен интернет пренос); 

 Инсталиране на цифрови връзки и телефонни централи с достатъчен 
капацитет; 

 Осигуряване на равни възможности и стимулиране на конкуренцията между 
местните интернет доставчици; 

 Осигуряване на условия и привличане на интернет доставчици, предлагащи 
нови и по-качествени услуги; 

 Развитие на он-лайн публични услуги; 

 Подкрепа и стимулиране за навлизането на електронната търговия сред 
местните фирми; 

 Стимулиране създаването на места с публичен достъп до интернет 

 Развитие на обществени информационни системи и сървъри за публичен 
достъп. 

 
Мярка 2: Развитие на информационните и комуникационни технологии в 
областта на публичните услуги 
 

Дейности: 

 Създаване на технологична инфраструктура на е- Община; 
– Анализ на съществуващите платформи във вътрешната мрежа на 

включените територии на публичната администрация; 
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– Анализ на възможностите и потенциалните затруднения при 
въвеждането на информационно – електронния процес; 

– Проучване на добри български и чужди практики за въвеждане на е-
община; 

– Проучване на нуждите от иновации; 
– Разработване или закупуване на готов софтуер 

 Въвеждане на електронни банкови плащания за общински услуги; 

 Увеличаване обема и разширяване на достъпа до е-услугите  при 
административното обслужване на гражданите 

 

Приоритет 3: Развитие на междурегионалното сътрудничество 
 
Междурегионалното сътрудничество е насочено към насърчаване  създаването на 
мрежи между региони и общини с цел разпространяване и обмен на информация, 
знания, умения и най-добри практики.  
 
Мярка 1. Сътрудничество при опазване на околната среда и инфраструктура 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане и разкриване на контактен пункт Горна Арда; 

 Проучване възможностите за изграждане на пункт Горово; 

 Изграждане на пътя Смолян – Арда – Драма; 

 Създаване на трансграничен център за мониторинг и превенция на стихийни 
бедствия в трансграничен Еврорегион Родопи; 

 Поставяне на туристическа маркировка по маршрут “Пътят на Пол Люкас” 
(летен път Асеновград-Гела-Ксанти); 

 Разширяване и задълбочаване взаимодействията на общината с общини от 
ЕС за развитие на партньорски международни проекти в следните конкретни 
сфери: “Околна среда и предотвратяване на риска”, “Енергийна ефективност и 
биоразнообразие”, “Защита от пожари и наводнения”, “Опазване на 
природното наследство”. 

 
Мярка 2. Сътрудничество в посока развитие на туризма и икономическите 
отрасли 
 
Дейности и проекти: 

 Създаване на смесени дружества с Гърция за различни производства и 
предлагане на общ туристически продукт / съвместни туристически услуги.  

 Разработване и поддръжка на общ информационен интернет-портал за 
популяризиране на туристическите възможности на територията на Еврорегион 
“Родопи”; 

 Създаване на комбинирани туристически пакети “море-планина” (Родопите – 
Егейско море); 

 Създаване на смесени информационни центрове за обмен на информация за 
пазари, услуги и др. със съседните гръцки общини; 

 Разширяване и задълбочаване взаимодействията на общината с общини от 
ЕС за развитие на партньорски международни проекти в следните конкретни 
сфери: “Технологични иновации”, и “Малки и средни предприятия и 
предприемачество”; 

 Активизиране на контактите с побратимените градове за обмен и 
разпространение на информация за съществуващия бизнес; 
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Мярка 3. Сътрудничество в сферата на културата и човешките ресурси  

 
Дейности и проекти: 

 Насърчаване на интеграцията на трансграничните пазари на труда, местни 
инициативи в областта на заетостта, равните възможности, образованието, 
социалната интеграция; 

 Подкрепа на ВУЗ за обмяна на студенти и преподаватели с водещи ВУЗ от  
европейски градове и света; 

 Продължаване и разширяване на традиционните вече връзки с гръцките 
общини – гостуващи танцови и музикални състави, спортни мероприятия и др. 

 Културни програми и разширяване на културния обмен със страни от ЕС: 
Великобритания, Франция, Германия и др. 

 

Приоритет 4: Развитие на конкурентноспособна, динамична и 
рентабилна местна икономика, основана на местните ресурси. 

 
Цел 1: Създаване на условия, благоприятстващи развитието на бизнеса 
 
Мярка 1: Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на 
бизнеса. 

 
Дейности и проекти: 

 Създаване на общински гаранционен фонд за подпомагане на малкия и 
среден бизнес; 

 Създаване на бизнес справочник в уеб сайта на общината; 

 Представяне на маркетинговия профил на общината на форуми – местни, 
национални, международни; 

 Осъществяване на комплексни мерки за рекламиране възможностите на 
общината – потенциал, устойчиви фирми и партньорства; 

 Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно 
общински проекти и възможностите за партниране; 

 Организиране на специален отдел в уеб сайта на общината с информация 
за възможностите за бизнеса за финансиране по Европейски програми и 
национални и международни фондове; 

 Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо 
развитие – изграждане на консултативен съвет за бизнес развитие към общината; 

 Изграждане на “Информационно гише на предприемача”; 

 Разширяване на контактите с чужди бизнес партньори чрез организиране и 
участие в бизнесфоруми, семинари, срещи; 

 Разработване на пакет от стимули за бизнеса в общината: местни данъци и 
такси, поддържане на база данни за свободни общински терени; улесняване 
издаването на разрешителни и лицензи при навлизане на нов бизнес; 

 Организиране и поддържане на информационен ресурс в общинската 
администрация относно възможностите за финансиране в селското стопанство и 
редовно разпространение на актуална информация на земеделските 
производители. (в т.ч. и възможностите за директни компенсаторни плащания за 
природни ограничения на фермери в планинските райони). 
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Мярка 2 Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата. 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане на  бизнес парк (с бизнес инкубатор за стартиращ бизнес) 

 Отреждане на терени за инвестиции „на зелено” за организация и насочване 
на бизнес дейностите и прехвърляне в тези зони на производства, които се 
намират в централните градски зони и не отговарят на критериите за 
безопасност; 

 Обновяване на съществуващи промишлени зони и развитие на терени с 
потенциал за инвестиции „на кафяво”; 

 Трансформиране на бивши военни бази и поделения в центрове за инвестиции 

 Строителство/реконструкция/рехабилитация на пътни участъци, осигуряващи 
достъп до индустриалните зони и рехабилитация на прилежащата 
инфраструктура в Промишлената зона 
 

 
Мярка 3 Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с 
развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане и подобряване на горски пътища; 

 Изграждане и подобряване на селскостопански пътища; 

 Изграждане и модернизация на пътни съоръжения (банкети, канавки, 
мостове); 

 Изграждане и модернизация на прилежащи съоръжения към горските 
пътища; 

 Изграждане на животновъдна и земеделска борса; 

 Изграждане на общински пазари в кв. Смолян и кв. Устово; 

 Изработване на земеустройствени и комасационни проекти за подобряване 
структурата на земеползване в общината. 

 
Цел 2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез 
развитие на съществуващите и създаване на нови динамични и конкурентни 
производства. 
 
Мярка 1. Добавяне на стойност към земеделската и горска продукция 
 
Дейности и проекти: 

 Изграждане на предприятия за преработка на диворастящи плодове и 
билки; 

 Изграждане на нови и модернизация на мощности в млекопреработването; 

 Изграждане на дървопреработващи предприятия. 
 
Мярка 2. Модернизиране на земеделските стопанства  
 
Дейности и проекти: 

 Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми;  

 Развитието на модерно високопланинско животновъдство: 

 изграждане на овцевъдни ферми 

 изграждане на кравеферми с родопско говедо 

 Развитие на биологично земеделие 
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 Насърчаване използване на остатъчни продукти от земеделието и горското 
стопанство като биомаса за енергийни нужди; 

 Внедряване на европейски стандарти за качество и контрол на продукцията 

 Подкрепа на млади фермери - подпомагане  изготвянето на бизнес планове 
и проекти за кандидатстване с цел оползотворяване на възможностите за 
директна финансова помощ от ЕС. 

 
Мярка 3. Подобряване икономическата стойност на горите   
 

Дейности: 

 Изработване на лесоустройствени проекти за частни и общински гори; 

 Лесоустройствени дейности: осветления и прочистки в издънкови гори; 
кастрене; отгледни сечи и др. 

 Закупуване на подходящо оборудване (харвестъри, процесори, моторни 
триони) и извозна техника (сортиментни извозвачи, трактори, въжени 
линии). 

 
Мярка 4. Технологични иновации в перспективни за общината производства 
 
Дейности и проекти: 

 Внедряване на нови продукти, процеси и технологии в утвърдени  
производства; 

 Изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими 
активи необходими за производството; 

 Закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за 
подобряване на производствения процес в т.ч. за: 

– Производство на инструментална екипировка, високо полимерни изделия и 
градинска мебел; 

– Машиностроене; 
– Текстилна промишленост; 
– Шивашка промишленост; 
– Производство на кабели и проводници; 
– Строителство. 

 Проучване възможностите за изграждане на нови производства: изграждане 
на мощности за бутилиране на минерална вода; добив на сребро и др. 

 
Мярка 5. Разширяване и подобряване сектора на услугите 
 

Дейности и проекти: 

 Привличане на инвеститор за изграждане на търговски комплекс – 
хипермаркет; 

 Разширение и модернизация на съществуващата търговска 
инфраструктура; 

 Стимулиране развитието на малки и средни и предприятия в сферата на 
услугите 

 

 

 

 

 

 



 71 

Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване 
качеството на живот. 

 
Цел 1: Създаване на условия за модерно, достъпно, непрекъснато и 
качествено образование и възпитание. 
 
Мярка 1. Подобряване на обучителната среда - постигане на ефективно 
управление на наличните общински ресурси в образованието   
 
Дейности и проекти: 

 Ремонт и адаптиране на сгради общинска собственост: детски градини, 
училища, общежития и др.; 

 Извършване на енергоефективни мероприятия в в сгради общинска 
собственост - детски градини, училища и др.: (в т.ч. VII СОУ "Отец Паисий" гр. 
Смолян; IV ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; ОДЗ №5 "Шина Андреева", ясла 
"Буратино" гр. Смолян); 

 Подобряване на материално-техническата база в училищата – оборудване с 
нова училищна мебел и компютърна техника; 

 Осигуряване на техническо оборудване за лабораторни дейности и 
експерименти; 

 Изграждане на компютърни мрежи в и между учебните заведения; 

 Осигуряване достъп до Интернет за всяко учебно заведение; 

 Създаване на уеб сайтове на учебните заведения; 

 Създаване на виртуални библиотеки, бази данни и други информационни 
системи за нуждите на образованието; 

 Повишаване капацитета на училищните настоятелства за привличане на 
допълнителни финансови средства за подобряване на образователния процес 
(кандидатстване с проекти). 

  
Мярка 2. Подобряване образователното равнище на човешкия ресурс - 
Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги. 
 
Дейности и проекти: 

 Усъвършенстване на професионално-квалификационното равнище на 
педагогическите кадри в системата на образованието, в т.ч . квалификация на 
преподавателите за работа в Интернет и боравене с мултимедийни средства; 

 Включване на информационните и комуникационни програми и технологии в 
училищата и ВУЗ; 

 Интензивно чуждоезиково обучение в училищата и ВУЗ; 

 Разработване на учебни програми, насочени към преодоляване  
несъответствията между придобиваните от образованието умения и нуждите на 
пазара на труда; 

 Осигуряване на професионално насочване в средните училища; 

 Развиване на взаимодействия между социалните и икономически партньори 
и наблюдение на нуждите на пазара на труда; 

 Адекватна квалификация и преквалификация на местни кадри, съобразно 
пазара на труда; 

 Интегриране на деца, ученици и младежи със специфични социални, 
здравословни и образователни потребности; 
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 Разработване на програми за осмисляне на свободното време на децата и 
младежите. Оптимизиране на извънкласните и извънучилищните форми в 
училищата и обслужващите звена; 

 Разработване и изпълнение на програми за прибиране и задържане на 
децата в училище и за пълноценното интегриране на децата от етнически 
малцинства; 

 Стимулиране разширяването на магистърските програми във ВУЗ – 
разкриване на нови специалности съгласно пазара на труда; 

 Развитие на следдипломни програми за обучение; 

 Прилагане на стимули за студентско кредитиране; 

 Създаване на пакет от стимули за стажуване на млади хора със средно или 
висше образование във фирми, съобразно техния профил; 

 Стимулиране създаването на частни обучителни центрове, детски градини и 
др. 

  
Цел 2: Насърчаване на заетостта и развитие на пазара на труда  
 
Мярка 1. Развитие на предприемачеството 
 
Дейности и проекти: 

 Насърчаване създаването на малки и средни предприятия и подпомагане на 
самонаемането чрез: 

 Обучение по бизнес управление; 

 Консултантски услуги; 

 Финансова и техническа подкрепа  за стартиране на нов бизнес. 
 
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи чрез обучение и заетост 
 
Мярката ще подпомага трайно безработни, безработни младежи, хора в 
предпенсионна възраст, безработни с ниско образование, самотни родители, хора 
с увреждания и др. 
Дейности и проекти: 

 Провеждане на активни и превантивни мерки на пазара на труда: 

 Помощ при търсене на работа; 

 Професионално обучение 

 Ориентиране и консултиране 

 Насърчаване обучението “през целия живот” 

 Програми за стимулирани на работодателите за наемане на хора от 
уязвимите групи 
 
Мярка 3. Повишаване качествените характеристики на заетите лица 
 
Дейности и проекти: 

 Стимулиране участието на заетите лица във всички форми на „учене през 
целия живот” 

 Стимулиране работодателите за разработване на краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни планове за развитие на човешките ресурси 

 Въвеждане на поощрения за насърчаване на отделния човек за участие в 
продължително професионално обучение, чуждоезиково  и ИКТ обучение 

 Механизми за насърчаване на равните възможности между мъжете и жените 
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Цел 3: Повишаване на социалната съпричастност към хората в 
неравностойно положение 

 
Мярка 1: Модернизиране на социалната инфраструктура 
 
Дейности и проекти:  

 Разработване и изпълнение на общинска програма за архитектурен достъп – 
подобряване достъпа до обществени сгради и улична мобилност за хора с 
увреждания; 

 Разширение и дооборудване на Дневен център за хора с увреждания 

 Изграждане на Център за възстановяване, здраве и дълголетие 

 Изграждане на специализирани заведения за нуждите на възрастните хора, 
за лица с хронични и тежки заболявания и медико-социални проблеми 

 Изграждане на водоснабдителна система за Дома за стари хора - с. Фатово 
 
Мярка 2: Разнообразяване и разширяване обхвата на видовете социални 
услуги 
 
Дейности и проекти:  

 Намаляване на стационарните социални услуги предоставяни от институции 
и увеличаване амбулаторните услуги в обичайна домашна среда; 

 Подкрепа увеличаване обема на социални услуги, предоставяни от НПО и 
частни фирми; 

 Увеличаване на количествените и качествени параметри на социалните 
услуги, предоставени от Домашен социален патронаж; 

 Разкриване на специализирана институция за социални услуги -  бюро за 
социални услуги 

 Намаляване броя на децата в специалните училища чрез интегрирано 
образование. 

 Намаляване броя на децата в домовете за отглеждане и възпитание на деца 
лишени от родителски грижи чрез изграждането на защитени жилища, приемни 
грижи, осиновяване. 
 
Цел 4: Осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ 

 
Мярка 1. Модернизиране на здравната инфраструктура 

  
Дейности и проекти:  

 Модернизация на медицинската инфраструктура и оборудването на здравни 
и лечебни заведения за първична, спешна, специализирана извънболнична и 
болнична помощ съгласно Националната здравна карта, въвеждане на 
интегрирани системи за здравна информация; 

 Изграждане на регионален център за онкологични заболявания с хоспис 
(професионални здравни грижи, извършвани от медицински специалисти 
денонощно в стационар и в дома на пациента). 
 
Мярка 2. Подобряване качеството на здравните услуги 
 
Дейности и проекти:  

 Повишаване здравната култура на населението; 

 Превенция и ранна диагностика на социално-значими заболявания; 
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 Оптимизиране на връзката между доболнична (първична и специализирана), 
болнична помощ и последваща рехабилитация; 

 Подобряване работата на здравните кабинети в училищата; 

 Насърчаване разкриването на аптеки и дрогерии в по-отдалечените селски 
райони за осигуряване на населението с консумативи и медикаменти. 

Цел 5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности  

Мярка 1. Съхраняване на културната идентичност  
 
Дейности и проекти:  

 Развитие на местния творчески продукт и придаване на допълнителна 
търговска стойност към него; 

 Осигуряване на широк достъп на самодейния сектор за творческа изява и 
развитие; 

 Насърчаване на културното предприемачество ; 

 Осигуряване изяви на дарованията. 
 

Мярка 2. Развитие на спорта и младежките дейности 
 
Дейности и проекти:  

 Изграждане и модернизация на спортните бази и зоните за отдих 

 Реконструкция и модернизация на стадион в кв. Смолян 

 Изграждане на спортен комплекс "Здрав дух в здраво тяло" 

 Изграждане на голф игрище, тенис корт, площадка за мини футбол и др. 

 Изграждане на плувен басейн 

 Изграждане на детски площадки за отдих и спорт 

 Подпомагане развитието на масовия  спорт и високото спортно майсторство; 

 Подобряване условията за  организиране на свободното време в наличните 
спортни и младежки бази (в това число изграждане и обновяване на училищна 
спортна база и нови спортни съоръжения); 

 Поощряване и провокиране на младите хора, създаване на предпоставки за 
сформиране на нови и укрепване капацитета на съществуващите организации 
и неформални групи. 

Цел 6: Гарантиране на обществен ред и сигурност 

Мярка 1. Осъществяване на последователна общинска политика за 
гарантиране на сигурността 
 
Дейности и проекти:  

 Подобряване на общинската охрана в училищата, целодневните детски 
градини и други детски заведения; 

 Разработване на групи за работа с деца в риск; 

 Осъществяване на контрол върху дейността на търговски обекти и обекти за 
развлечения. 

 
Мярка 2. Превенция и ограничаване на наркоманията и негативните 
обществени прояви 
 
Дейности и проекти:  
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 Изграждане на Превантивно-информационен център към Общински съвет по 
наркотични вещества за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества; 

 Благоустрояване и контрол върху изоставени територии, създаващи 
предпоставка за срещи на наркомани. 

 
 

Приоритет 6: Укрепване на институционалния капацитет на 
местно ниво за подобряване процеса на управление и 
реализация на инициативи за местно развитие 

 
Цел 1: Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху 

развитието на общината. 
 
Мярка 1. Повишаване административния капацитет на общинската 
администрация. 
 
Дейности и проекти: 

 Провеждане на обучения за общински служители по различни теми на 
общинската дейност: данъчни правомощия, обществени поръчки и т.н.; 

 Квалификация на специализираните отдели в новите законови изисквания на 
ЕС към тяхната дейност и задачи; 

 Създаване на механизми и прилагане на стимули за привличане и 
задържане на млади и висококвалифицирани кадри в общинската администрация   
 
Мярка 2: Укрепване капацитета и подобряване координацията за управление 
на средства от Структурните фондове на ЕС 
 
Дейности и проекти: 

 Обучение и развитие на уменията за разработване и управление на проекти, 
финансирани със средства на европейските фондове; 

 Създаване на взаимноподкрепящи се групи от експерти (екипи) за 
подготовка на предложения за финансиране; 

 Създаване на пакет от готови проекти, в т.ч. и технически. 

 Разширяване и задълбочаване взаимодействията на общината с общини от 
ЕС за развитие на партньорски международни проекти; 

 
Цел 2: Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие. 
 
Мярка 1: Повишаване на взаимодействието и координацията за прилагане на 
местната политика 

 
Дейности и проекти:  

 Разширяване, задълбочаване и реализиране на нови форми на 
партньорство между местната власт, бизнеса, структурите на гражданското 
общество и местната общност; 

 Насърчаване създаването на нови граждански сдружения. Подкрепа за 
създаване на местни инициативни групи в селските райони (подхода Лидер) 

 Информиране за планираните и изпълнявани мерки в плана чрез 
последователна публична дейност; 
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 Провеждане на публични дискусии, срещи с гражданството, обществени 
форуми; осведомителни кампании, публикации, анкети за стимулиране 
гражданската подкрепа и отговорност за предложените инвестиции; 
 

Мярка 2: Междуобщински дейности и проекти. 
 

Дейности и проекти:  

 Участие в съвместни проекти с общини от Смолянска област, както и от 
целия Южен централен район в сферата на :  

 Туризъм - Комплексен маркетинг на регионалния туристически продукт;  

 Екология - отпадъци, управление на водите;   

 Инфраструктура – осигуряване на  транспортен достъп 

 Трансгранично сътрудничество с Република Гърция 
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6. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА. 

Структурен елемент на Общинския план за развитие е неговата 
индикативна финансова таблица. Тя дава числен финансов израз на 
предвидените за реализация мерки по съответните приоритети. 

Индикативната финансова таблица показва необходимите финансови 
ресурси за изпълнение на плана, детайлизиране на приоритети, цели, мерки, 
години и прогнозирани източници за финансиране. 

Финансовите ресурси за всеки приоритет са определени въз основа на 
планираните в плана мерки и това позволява набелязаните интервенции 
(дейности-проекти) да бъдат финансирани и реализирани. 

Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности 
и проекти са: 

 Национални източници - това са републиканския бюджет, общински бюджет,  
финансиране от частни търговски дружества; 

 Средства от Структурните фондове на Европейския съюз – това са 
Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски 
социален фонд, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 Други безвъзмездни средства – това са на първо място, действащите до 
2008 г. предприсъединителни финансови инструменти ФАР, САПАРД, и ИСПА 
(действащи до 2008 г.), а също така програмите на Общността - Образование и 
обучение; Европа за гражданите; Култура 2007; Околна среда;  Изследвания, 
технологии и развитие, както и други  донорски програми извън ЕС 

 Привлечени средства чрез дългови инструменти - кредитни институции и 
инвестиционни фондове.  
Както всички общини, така и община Смолян трябва да мобилизира всичките 

си ресурси и последователно и целенасочено да продължи да разработва 
проекти. 

Единствено от общината зависи привличането на допълнителни ресурси за 
нейното развитие. Това означава: 

• при съставянето на годишните бюджети да се определят приоритети и да 
се отпускат средства за разработването (и особено тези проекти, които 
изискват технически разработки) и съфинансирането на проекти; 
• в годишните бюджети да се залагат средства за съфинансиране на 
партньорски проекти, насочени към развитието на община; 
• мобилизиране на ресурси чрез частично съфинансиране на проекти от 
фирми или обществени организации, и с други общини. 
Предвиждат се мерки за утвърждаване на финансовата децентрализация, 

предоставяне на по-голяма автономност на местните власти, които ще улеснят 
усвояването на средства от Европейските фондове като: 

• стимулиране на конкурентния характер при привличането на местни 
инвеститори чрез даване на автономност на общините при въвеждането на 
преференции - местни данъци и такси, развитие на инфраструктура и т.н. за 
инвеститорите; 
• стимулиране развитието на общинските кредитни пазари. През 2007 г. 
община Смолян получи сертификат за дългосрочен кредитен рейтинг "А" с 
положителна перспектива  от “Глобал Рейтингс" АД 
В пазарните икономически условия финансите са съсредоточени най-вече в 

частния сектор. Предприемчивата местна власт, развиваща партньорства с 
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частния сектор открива пътя на частно съфинансиране, с което се осигуряват 
допълнителни средства за местни проекти. 

Усвояването на средства от ЕС не би било възможно без да се мобилизират 
усилията на широк кръг партньори и на цялата общност, за разработване и 
предлагане на голям брой висококачествени проекти.  

Отговорност на общината в това отношение е: 
• активно включване на гражданските организации в процеса на 
изпълнение на общинския план за развитие; 
• подкрепа и съфинансиране на проекти на местни НПО, решаващи мерки 
от Общинския план за развитие. 

Наложително, да се приложат неотложни мерки за повишаване на програмния и 
проектен капацитет на общината. Достъпът до финансовите ресурси зависи само 
от нейната действителна способност да представя ефективни и конкурентни 
проекти и да демонстрира ефективното им управление. Местните участници 
трябва да осъзнават, че успешното участие в Структурните фондове на ЕС и 
програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи и от тяхната 
инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за 
изграждане на партньорство. 
Финансовите разчети за повечето мерки и проектни идеи са базирани само на 
експертно предположение, доколкото таблицата има индикативно значение. 

 
Финансова таблица  (хил. лв.) 

Период 

2007-2013 г. 

Национално публично 

финансиране 
Външно финансиране Общо 

ПРИОРИТЕТ 
Общински 

бюджет 

Републикански 

бюджет 

Структурни 

фондове 

Частни търг. 

дружества 

Друго 

безвъзмездно 

финансиране 

Привлечени 

средства от 

заеми 
 

Приоритет 1 845 5157 10660 184485 225 0 201372 

% 
0,5% 2,5% 5,3% 91,6% 0,1% - 100% 

26% 

Приоритет 2 15665 79392 260102 44143 39480 12400 451182 

% 
3% 18% 58% 9% 9% 3% 100% 

58% 

Приоритет 3 1030 1870 7100 1650 3700 0 15350 

% 
6,5% 12% 46,5% 11% 24% - 100% 

2% 

Приоритет 4 1980 2120 25840 34360 0 600 64900 

% 
3% 3% 40% 53% - 1% 100% 

9% 

Приоритет 5 3930 5865 19590 3250 380 0 33015 

% 
12% 18% 59% 10% 1% - 100% 

4% 

Приоритет 6 1330 1178 6500 0 250 0 9258 

% 
14% 13% 70% 0 3% - 100% 

1 % 

ОБЩО 24780 95582 329792 267888 44035 13000 775077 

% 3% 12% 42% 35% 6% 2% 100% 
 

Индикативна финансова таблица (хил. лв.) - fin_tabl_Smolyan.xls 
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7. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 

Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие 
обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка, осигуряване 
на информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство на 
всички етапи на изпълнение. 

В процеса на реализация на плана ще се спазват и принципите на 
отговорно и добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на 
правомощията при осъществяване на управленските функции, предотвратяване и 
корекция на нередностите при изпълнението на конкретните дейности 
 

7.1. Системи за управление и контрол. 

Местната власт има ключова роля при изпълнение на Общинския план за 
развитие. Реализирането на плана включва изграждането на вътрешно-
институционална организация и регламентиране на връзките с другите равнища 
на управление, както и с местните заинтересовани страни. Орган за управление е 
кметът на общината. Той е отговорен за:  

 организацията и координацията на системата за събиране на статистическа 
и финансова информация за изпълнението на плана; 

 организацията и контролната дейност по изпълнението на Програмата за 
реализация на Общинския план за развитие; 

 организирането на междинна и заключителна оценка на постигнатия 
напредък при изпълнението на целите и приоритетите; 

 ефективното финансово управление и контрол; 

 координацията и съответствието със секторни политики на местно, 
областно/регионално и национално ниво; 

 спазването на съответното законодателство, нормативната уредба и 
методическите указания на компетентните органи; 

 осигуряването на публичност и прозрачност на Общинския план за 
развитие както и на действията по реализацията му.  

В своята дейност кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска 
администрация. Специализираните звена на общинската администрация са 
отговорни за оперативното управление на плана - административно и финансово 
управление, финансов контрол и вътрешен одит. 

Публичността на общинския план за развитие не трябва да бъде формална. 
Активното привличане на бизнеса, неправителствения сектор и социалните 
партньори е необходимо условие за реализация на предприетите мерки и 
проекти. Освен това е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на 
общия капацитет на общинската администрация, както и на партньорите на 
общинското развитие, както е посочено в Приоритет 6 на плана.  

Изпълнението на общинския план ще се реализира чрез два взаимосвързани 
източника. Първият основен източник са средства от европейските фондове чрез 
оперативните програми. Вторият основен източник е чрез мотивиране действията 
на местната власт в партньорство с частния бизнес и неправителствения сектор 
да реализира друга част от мерките и проектите със собствени средства. 

Прилагането на принципа на публично-частно партньорство е основата за 
постигането на резултати по реализацията на плана чрез двата източника. 
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7.2. Мерки за консултиране на партньорите. 

Процесът на консултации включва участие на партньорите при 
разработването на Общинския план за развитие, неговото управление, 
наблюдението и оценката на постигнатите резултати.  

Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси 
на общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи 
за успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между 
всички основни участници – местни власти, социални партньори, неправителствен 
организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация. 
Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща 
актуализация на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и 
перспективите за развитието на общината.  

Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на 
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми, 
съвместни комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и 
дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на партньорството. 
 

7.3. Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана. 

Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на 
информация, необходима за управлението и вземането на решения в процеса на 
работа по изпълнение на Общинския план за развитие. По този начин може да се 
сравни реалният напредък по изпълнението на плана с предварително 
планираните дейности. Мониторингът е част от регулярното управление на 
прилагането на плана и изпълнява основна функция: обратна връзка по 
предотвратяване на рисковете пред изпълнението на предвидените дейности и в 
резултат на това, на стратегическата цел и приоритетите. 

Трябва да се направи ясно разграничаване между мониторинг и оценка.  
Оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато 
мониторингът е насочен главно към ресурсите, трябва да се схваща по-скоро като 
текуща, постоянна дейност, докато оценяването е непостоянна дейност. 
Мониторингът преди всичко дава информация, докато оценката "преценява" тази 
информация. 

Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на 
Общинския план за развитие се извършват от група за наблюдение, назначена от 
Кмета. Функциите по наблюдението обхващат: 

 периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите 
съгласно утвърдените в плана индикатори за наблюдение и изпълнение;  

 анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, 
мерките и степента на постигане на интервенциите;  

 разглеждане резултатите от междинната оценка;  

 разглеждане предложения за преразпределение на средствата по 
приоритетите, целите и мерките;  

 предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или 
подобряване на управлението му. 

Общинският съвет разглежда и одобрява междинни доклади и заключителния 
доклад за изпълнение на плана. 

Докладите съдържат информация за: 
1. промените в социално-икономическите условия и секторните политики за 

развитие на местно, регионално и национално ниво; 
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2. постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и 
индивидуалните проекти и схеми за подпомагане; 

3. финансовото изпълнение на проектите; 
4. действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при 

изпълнение на плана включващи: 

 мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми 
за събиране на данни; 

 преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на 
изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

 мерките за осигуряване на публичност  

 мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните 
политики и програми.  

 
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на 

финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес 
върху територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата 
в резултат от предприети интервенции. Това изисква набор от специфични 
индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване 
изпълнението на плана. 

 
Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на 

междинна (през 2010 г.) и последваща (заключителна) (до средата на 2015 г.) 
оценка, както и оценки по отделни теми или проекти. 

 
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да 

остане относително "твърд" в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и 
гъвкав - по отношение на мерките и интервенциите. 
 

7.4. Информация и публичност. 

Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на 
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват 
своевременна информация за характера и същността на тези действия, за 
необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от 
тях, както и за постигнатите резултати включително относно помощта, 
предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.  

Информацията е насочена към:  

 широката общественост; 

 потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти; 

 лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални 
проекти; 

 осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата. 
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8. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. 

Предложената по-долу система от количествени и качествени индикатори 
за наблюдение и оценка на изпълнението на плана отговаря на следните 
изисквания:  измерими, систематизирани и съпоставими. 
 
Приоритет 1: Целогодишно предлагане на туристически услуги  

 
Индикатори: 

 Нови ски писти и съоръжения /км, брой/; 
 Създадени нови туристически продукти и маршрути; 
 Създадени нови фирми в областта на туризма; 
 Нова леглова база; 
 Брой на създадени/подобрени атракции; 
 Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в 

подкрепа на местни туристически продукти; 
 Ръст на туристи /2006 г. = 100 %/; 
 Брой нощувки годишно /2006 г. = 100 %/; 
 Заетост на легловата база /%/ 
 Брой маркетингови инициативи за промоция на туристическия продукт; 
 Брой изградени посетителски туристически информационни центрове 
 Създадени мултимедийни и уеббазирани рекламни материали 
 Създадена единна резервационна туристическа система; 
  Брой създадени регионални клъстери и мрежи в туризма; 
 Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери; 
  

 
Приоритет 2: Транспортна достъпност и изграждане на качествена жизнена 
среда с модерни инфраструктури и съхранена екология  

 
Индикатори: 

 
Цел 1: Създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни 
инициативи 

 Изготвени устройствени схеми 

 Актуализирани  ОУП и ПУП на Общината; 

 Нови подробни устройствени планове 

 Изградена Информационна система за устройство на територията 

 Създадени цифрови модели на град Смолян и вторичните общински 
центрове 

 
Цел 2: Изграждане, разширяване и модернизация на транспортната 
инфраструктура – пътища, публичен транспорт, улична мрежа. 

 Реконструирани и подобрени републикански пътища /км/ 

 Реконструирани и подобрени общински пътища /км/ 

 Извършени предварителни проучвания за изграждане на гражданско 
летище 

 Актуализиран план за организация на движението в общината 

 Актуализирана общинска транспортна схема 

 Брой нови транпортни средства (автобуси) 
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 Процент на превозените пътници с градски транспорт /брой, съпоставка 
по години/; 

 Брой изградена инфраструктура за физическа достъпност - платформи 
за хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно 
визуално означаване на разписанията за движение 

 Реконструирана и подобрена улична мрежа /км/; 

 % на населението с подобрен транспортен достъп; 

 Брой санирани публични сгради; 
 % на третиране на битови и строителни отпадъци в съответствие с 

нормативните изисквания; 
 
Цел 3: Подобряване на физическата среда и предотвратяване на рискове 

 Обновени и новоизградени пешеходни алеи, тротоари и др. /м/ 
 Реконструирано улично осветление 
 Изградени паркоместа 
 Брой обновени публични сгради 
 Брой на реставрирани и модернизирани културно-исторически обекти 
 Залесени и озеленени площи /дка/ 
 Изработена база данни за зелената система в общината; 
 Брой проведени обществени кампании за залесителни мероприятия 
 Изградени съоръжения за за предотвратяване опасността от стихийни 

бедствия – наводнения, земетресения и свличане на земни маси 
 
Цел 4: Подобряване на екологичната инфраструктура в общината 

 Изградена водопреносна мрежа в км.; 

 Рехабилитирана водопреносна мрежа в км.; 

 Намалени загуби на вода по водопреносната мрежа /в %/; 

 % на населението, включено в системата на организираното 
водоподаване и услуги, предоставяни от  ВиК – Смолян  

 Изградена канализационна мрежа в км.; 

 Изградена ГПСОВ и модулни ПСОВ; 

 Население свързано към СПСОВ 
 % на трайно премахнати нерегламентирани сметища 

 Въведена система за  разделно сметосъбиране; 
 Съоръжения за предварително третиране, вкл. компостиране, 

сортиране и сепариране на отпадъци; 
 Изградени системи от съоръжения/инсталации за обезвреждане на 

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

защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 
 
Цел 5: Енергийна ефективност 

 Изработена общинска програма за устойчиво използване на 
възобновяеми енергийни източници 

 Брой на изградените нови алтернативни източници на енергия и 
мощност в KW. 

 Брой санирани публични сгради; 
 Брой санирани многофамилни жилищни сгради; 
 Осъществени технически проучвания и проучвания за осъществимост 

на проект за изграждане на газопроводна мрежа 
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Цел 6: Подобряване на достъпа и развитието на  информационни и 
комуникационни технологии 

 Брой на населените места, разполагащи с достъп до интернет; 
 Брой на местата за публичен достъп до интернет (по населени места); 
 Брой на гражданите и фирмите, разполагащи с електронен подпис. 
 Брой на администрациите, предоставящи онлайн публични услуги; 
 Брой на предоставяните онлайн публични услуги (по администрации и 

административни звена); 
 Брой / относителен дял на населението, имащо достъп в рамките на 

населеното място до онлайн публични услуги; 
 Брой заявени и реализирани публични услуги (по администрации и видове). 

 
Приоритет 3: Развитие на междурегионалното сътрудничество 

 
Индикатори: 

 Брой на реализираните проекти за междурегионално сътрудничество по 
сфери на дейност: Туризъм, Околна среда; Инфраструктура, Енергийна 
ефективност, Иновации, Малкии средни предприятия и др.; 

 Относителен дял на целевото население, повлияно от проекти за 
междурегионално сътрудничество. 

 Изграден нов контактен пункт Горна Арда 
 Изграден път Смолян – Арда – Драма /км/; 
 Брой създадени смесени дружества с Гърция за различни производства 

и предлагане на общ туристически продукт / съвместни туристически 
услуги; 

 Нов туристически продукт “море-планина” (Родопите – Егейско море); 
 Обмен на студенти от ВУЗ /брой студенти/ 
 Културни обмени  

 
Приоритет 4: Развитие на конкурентноспособна, динамична и рентабилна 
местна икономика, основана на местните ресурси. 

 
Индикатори: 

 
Цел 1: Създаване на условия, благоприятстващи развитието на бизнеса 

 Създаден пакет от мерки за насърчаване на чуждестранни инвестиции 
/ръст на инвестициите/; 

 Брой предоставени услуги на малкия и среден бизнес, в т.ч. чрез 
създадено “Гише на предприемача”; 

 Предоставени облекчения от страна на общината за развитие на 
малкия и среден бизнес; 

 Брой подпомогнати предприятия от Общинския гаранционен фонд 
 Възобновени и застроени промишлени зони; 
 Работни места, създадени при обновяването на индустриални зони 
 Създаден пазар за терени и привлечени инвеститори; 

 Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни 
обекти;  

 Наличие на мрежа за обмен на информация между отделните звена, 
предоставящи услуги за бизнеса; 

 Общ размер на инвестициите /% нарастване през годините/;  
 Форуми за развитие на местния бизнес и иновациите; 
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 Изграден бизнес парк и бизнес инкубатор; 
 Брой на фирмите, включени в бизнес парка и бизнес инкубатора 
 Изградени и реконструирани горски пътища /км/ 
 Дял на достъпните горски масиви за добив на дървесина (%) 
 Дял на механизираната обработка в производството на дървесина във 

всички дърводобивни дейности (%) 
 Изградени и реконструирани селскостопански пътища /км/ 
 Обем комасирана територия /ха/ 
 Брой изградени земеделски борси и пазари 

 
Цел 2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез 
развитие на съществуващите и създаване на нови динамични и конкурентни 
производства. 
 

 Брой подпомогнати стопанства 
 Открити нови работни места 
 Брой подпомогнати млади фермери 
 Брой стопанства въвели нов продукт или технология 
 Брой на горските стопанства, които са получили инвестиционна 

подкрепа 
 Увеличение на брутната добавена стойност в подпомаганите 

земеделски и горски стопанства 
 Средна сума на хектар в € изплатена на земеделските производители в 

планинските райони. 
 Размер на залесената площ 
 Дял на инвестициите, свързани с подобряване на хигиената на труд и 

храни и безопасността на труд и храни 
 Дял на инвестициите, свързани с биологично производство 
 Обновяване/разширяване на съществуващи производства /2006 г. = 100 

%/; 
 Повишен брой създадени и динамично развиващи се нови икономически 

структури. /2006 г. = 100 %/; 
 Средногодишен темп /над средния за страната/ на нарастване на 

приходите от продажби; 
 Ръст на реализирания износ в стойностно изражение /2006 г. = 100 %/; 

 
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на 
живот. 

 
Индикатори: 

 
Цел 1: Създаване на условия за модерно, достъпно, непрекъснато и 

качествено образование и възпитание. 
 Обем ежегодни инвестиции в ремонт и адаптиране на материално-

техническата база в общинските училища  
 Брой изградени нови сгради за учебни и научно-изследователски дейности; 
 Брой енегоефективни мероприятия, извършени в училищата и детските 

градини 
 Изградена компютърна мрежа между всички учебни заведения на 

територията на Общината; 
 Брой преминали през квалификация педагогически кадри  
 Брой извънкласни дейности и привлечени към тях деца 
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 Обхват на децата в основнотообразование 
 Въведени нови учебни програми, насочени към преодоляване  

несъответствията между придобиваните от образованието умения и 
нуждите на пазара на труда; 

 Разкрити нови специалности съгласно пазара на труда; 
 Брой проведени стажове 
 Брой частни обучителни центрове, детски градини и др. 

 
Цел 2: Насърчаване на заетостта и развитие на пазара на труда  

 Повишена трудова заетост /2006 г. = 100 %/; 
 Намаляване на равнището на безработица /2006 г. = 100 %/; 
 Създадена система за ефективни контакти между Дирекция "Бюро по 

труда" и работодателите; 
 Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, 

преминали през обучение за предприемачество, усъвършенстване на 
притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и умения; 

 Създадени нови фирми 
 Повишена професионална квалификация на хората с ниско 

образование /2006 г. = 100 %/; 
 Създадени програми за заетост; 
 Създадени условия за равнопоставеност на пазара на труда на уязвими 

социални групи; 
 Проведени активни мерки на пазара на труда, в т.ч. за групи в 

неравностойно положение; 
 Предприети и организирани квалификационни курсове за групи в 

неравностойно положение 
 
Цел 3: Повишаване на социалната съпричастност към хората в 

неравностойно положение 
 Изготвена общинска програма за архитектурен достъп – подобряване 

достъпа до обществени сгради и улична мобилност за хора с 
увреждания 

 Брой изградени центрове за нуждите на възрастните хора, за лица с 
хронични и тежки заболявания и медико-социални проблеми 

 Обновена инфраструктура  на специализираните заведения 

 Брой предоставени консултации и съвети за групи в неравностойно 
положение; 

 Увеличаване броя на услугите в обичайна домашна среда; 

 обем на социални услуги, предоставяни от НПО и частни фирми; 

 Обем на услугите, предоставени от Домашен социален патронаж; 

 Брой деца в специалните училища и домовете за отглеждане и 
възпитание на деца лишени от родителски грижи  

 
Цел 4: Осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ 

 Вложени нови инвестиции, свързани с развитието на здравеопазването; 

 Брой на населението, получило нови здравни услуги; 

 Въведена система за превенция и ранна диагностика на социално-
значими заболявания; 

 Брой нови здравни звена 

 Ръст на обхвата на медицински услуги в училищата. 
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Цел 5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности  
 Постъпления от продадени билети  
 Наситеност на културния и спортен календар  
 Нови и обновени спортни съоръжения 

Цел 6: Гарантиране на обществен ред и сигурност 
 Наличие на камери и охранителни системи на важни обществени обекти 

и възлови кръстовища в града; 
 Модернизирана общинска охрана в училищата; 
 Постигане на % намаление на хората със зависимост към наркотични 

вещества. 
 
Приоритет 6: Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за 
подобряване процеса на управление и реализация на инициативи за местно 
развитие 

Индикатори: 
 
Цел 1: Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху 

развитието на общината 
 Брой обучени общински служители; 

 Намаляване на текучеството на хората, работещи в общинската 
администрация 

 Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им; 

 Привлечени в общината средства /в т.ч. от фондове на ЕС/; 

 Брой подготвени проекти, от които брой получили финансиране 

 Брой кандидатствания и брой спечелени проекти в партньорство с 
общини от страни на ЕС 

 
Цел 2: Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие.  

 Брой финансирани съвместни проекти между областна 
администрация, общинска администрация, частния сектор и 
неправителствения сектор; 

 Изградени партньорства с бизнеса и структурите на гражданското 
общество; 

 Брой новосъздадени НПО 
 Създадено звено за мониторинг на изпълнението на общинския план 

за развитие; 
 Предприети мерки в резултат на мониторинга – публични 

обсъждания, срещи и дискусии. 
 Брой междуобщински проекти 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Индикативна финансова таблица 

 
fin_tabl_Smolyan.xls 
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Приложение 2 
 

Източници на финансиране от ЕС 
 
 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

 

Европейски фонд за регионално развитие 

Конвергенция/Сближаване 
Регионална 

конкурентоспособност и 
заетост 

Европейско 
териториално 

сътрудничество 

 Изследвания, технологии и 
развитие, иновации и 
предприемачество 

 Информационно общество 

 Околна среда 

 Предпазване от рискове 

 Туризъм 

 Транспорт: транс-европейски 
мрежи и чист градски 
транспорт 

 Енергия, вкл. 
трансевропейски мрежи 

 Образование 

 Здравеопазване 

 Директни помощи за 
инвестиции в МСП 

 

 Иновации и икономика на 
знанията 

– капацитет за изследвания, 
технологии и развитие, и 
иновации 

– иновации в МСП 
– предприемачество 
– финансови инструменти и 

инкубаторни възможности 

 Околна среда и предпазване от 
рискове 

 Достъп извън основните градски 
центрове до транспортни и 
телекомуникационни услуги от 
общ икономически интерес 

 

 Трансгранични 
социално-
икономически 
дейности 

 Транснационално 
сътрудничество 

 Работа в мрежа и 
обмен на опит 
между 
регионалните и 
местните власти 

 

 

Европейски социален фонд Кохезионен фонд ЕСФРСР 

 Адаптабилност на работниците 

 Достъп на търсещите работа до 
заетост и предпазване от безра-
ботица  

 Разширяване на инвестициите в 
човешкия капитал 

 Засилване на институционалния 
капацитет на публичните адми-
нистрации в следните области:  

 -  икономика 
 -  заетост 
 -  социална сфера 
 -  околна среда 
 -  законова рамка 

 Трансевропейски 
транспортни мрежи 

Опазване на околната 
среда 

 Устойчиво развитие 
 -Енергийна ефектив-

ност 
 -Възобновяема енер-

гия 
 -Транспорт 
 
 

 Подобряване на кон-
курентоспособността в 
селското и горското 
стопанство  

 Мениджмънт на земите: 
- Устойчиво използ-

ване на земеделските 
земи  

- Устойчиво използ-
ване на горските земи 

 Диверсификация на 
селската икономика и 
качеството на живот в 
селските райони  

 Подходът Лидер 

 
Дейностите, които могат да бъдат подпомогната от Структурните и Кохезионния 
фондове (СКФ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) са организирани, представени и формулирани в  
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7 Оперативни програми и 2 Национални стратегически плана и програми: 
1. Регионално развитие 
2. Околна среда 
3. Развитие на човешките ресурси 
4. Административен капацитет 
5. Транспорт 
6. Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

7. Техническа помощ 
8. Национален стратегически план за развитие на селските райони и 

Програма за развитие на селските райони 
9. Национален стратегически план за рибарството и ОП Рибарство 

 
Общините са основни бенефициенти по оперативни програми: Регионално 
развитие, Околна среда и отчасти по Програмата за развитие на селските райони. 
 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 
Финансови 
средства 

(хил.евро) 

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие  800 638 

Операция 1.1: Социална инфраструктура  

Операция 1.2. Жилищна политика  

Операция 1.3. Организация на икономическите дейности  

Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска  

Операция 1.5. Устойчиви системи за градски транспорт  

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност  400 317  

Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура  

Операция 2.2. Информационни и комуникационни мрежи и услуги  

Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси  

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма  240 192  

Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура  

 

Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинациите 

 

Операция 3.3. Национален туристически маркетинг  

Приоритетна ос 4: Създаване на регионални и местни мрежи, 
сътрудничество и изграждане на капацитет  

128 101  

Операция 4.1. Партньорства за интегрирано развитие  

Операция 4.2. Устройствено планиране и разработване на проекти  

Операция 4.3. Дребномащабни местни инвестиции  

Операция 4.4. Междурегионално сътрудничество  

Приоритетна ос 5: Техническа помощ  32 026 

Операция 5.1. Управление, мониторинг, оценка и контрол  

Операция 5.2 Комуникация, информация и публичност  

Операция 5.3 Техническо администриране  

 1 601 274 

 
 Програма за развитие на селските райони  

Код  Ос/Мярка  
Финансови 
средства 

(евро) 

  
ОС 1 - Подобряване на конкурентоспособността в земеделския 
и горския сектор 

1 911 279 777,3 

111 
Професионално обучение, информационни дейности и 
разпространяване на научни знания   

30 713 791,13 
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 Програма за развитие на селските райони  

Код  Ос/Мярка  
Финансови 
средства 

(евро) 

112 Създаване на стопанства на млади фермери 104 426 889,85 

114 
Използване на консултантски услуги от фермери и собственици 
и/или ползватели на гори  (за 2010-2013г.) 

46 070 686,70 

121 Модернизиране на земеделските стопанства 871 154 803,01 

122 Подобряване на икономическата стойност на горите 35 101 475,58 

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 515 991 691,02 

124 
Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и 
технологии в земеделието, хранителната промишленост и горския 
сектор 

27 301 147,67 

125 
Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с 
развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство 

102 379 303,77 

126 
Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, 
разрушен от природни бедствия и въвеждане на подходящи 
превантивни дейности 

12 285 516,45 

141 Подпомагане на полу-пазарни стопанства  147 426 197,43 

142 Създаване на организации на производители 12 285 516,45 

143 
Консултантски услуги съгласно Анекс VIII, чл.34 от Договора за 
присъединяване на България и Румъния (за 2007-2009г.) 

6 142 758,23 

  ОС 2 - Подобряване на околната среда и природата 779 081 531,15 

211 
Плащания за природни ограничения на фермери в планински 
райони 

233 724 459,35 

212 
Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни 
от планинските 

38 954 076,56 

213 
Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 
2000/60/EC (WFD) 

101 280 599,05 

214 Агро-екологични плащания 311 632 612,46 

215 Плащания за хуманно отношение към животните 0,00 

216 Подпомагане на непроизводствени инвестиции 7 790 815,31 

223 Първоначално залесяване на неземеделски земи 40 512 239,62 

224 Плащания по Натура 2000 - за гори 15 581 630,62 

226 
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности 

29 605 098,18 

227 Подкрепа за непроизводствени инвестиции (за гори) 0,00 

  
ОС 3 - Качеството на живот в селските райони и 
разнообразяване на селската икономика 

1 077 582 955 

311 Разнообразяване към неземеделски дейности 229 644 653,69 

312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 188 231 662,79 

313 Насърчаване на туристическите дейности 40 311 850,86 

321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони 112 617 234,15 

322 Обновяване и развитие на селата 506 777 553,68 

  ОС 4 - ЛИДЕР 99 563 872,92 

41 Изпълнение на стратегии за местно развитие 75 248 788,27 

411 
 в т.ч. ОС 1 "Подобряване на конкурентоспособността в земеделския 
и горския сектор" 

26 874 567,24 

412 в т.ч. ОС 2 "Подобряване на околната среда и природата" 5 374 913,45 

413 
в т.ч. ОС 3 "Качеството на живот в селските райони и 
разнообразяване на селската икономика" 

42 999 307,58 

421 Междутериториално и транснационално сътрудничество 6 398 706,49 

431 
Текущи разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на 
територията 

17 916 378,16 
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 Програма за развитие на селските райони  

Код  Ос/Мярка  
Финансови 
средства 

(евро) 

в т.ч. за подсигуряване дейността на местна инициативна група 10 749 826,90 

в т.ч. за придобиване на умения и оживяване на територията  7 166 551,26 

511 

 Техническа помощ  122 855 164,53 

от която: Национална селска мрежа 1 842 827,47 

(а) текущи разходи 460 706,87 

(б) план за действие 1 382 120,60 

611 Доплащания към директните плащания 181 841 021,64 

   4 072 640 449,8 

 
 

Оперативна програма “Околна среда” 

Финансови 
средства 

(евро) 

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. 

1284207841 

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъци. 

366743574 

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие 

103308048 

Приоритетна ос 4: Техническа помощ  46488622 

 1 800 748 085 

 
 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 
Финансови 
средства 

(евро) 

Приоритетно направление 1. Насърчаване създаването на нови 
работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ 
включването 

254912611 

1.1 Заетост чрез развитие на предприемачеството  

1.2 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда  

Приоритетно направление 2: Повишаване на производителността и 
адаптивността на заетите 

218496524 

2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица  

2.2. Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда  

2.3. Подобряване на условията на труд на работното място  

Приоритетно направление 3: Подобряване на качеството на 
образованието и обучението в съответствие с потребностите на 
пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието 

242773915 

3.1. Подобряване на качеството на услугите в образованието и 
обучението 

 

3.2. Модернизация на системата за образование и обучение  

3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование и 
обучение, научноизследователския сектор и бизнеса 

 

Приоритетно направление 4. Подобряване на достъпа до 
образование и обучение 

194219132 

4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно 
положение 

 

4.2. Децата и младежта в образованието и обществото  

4.3. Развитие на системата за учене през целия живот  

Приоритетно направление 5. Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика 

169941741 
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5.1. Подкрепа на социалната икономика  

5.2. Социални услуги в подкрепа на интеграцията на пазара на труда  

5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве  

Приоритетно направление 6. Повишаване ефикасността на 
институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги 

60693479 

6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда  

6.2. Укрепване на капацитета на институциите за предоставяне на 
социални и здравни услуги 

 

Приоритетно направление 7: Транснационално и междурегионално 
сътрудничество 

24277392 

Приоритетно направление 8: Техническа помощ 48554783 

8.1. Подкрепа за управлението на ОП „РЧР”  

8.2. Подкрепа за информационно осигуряване на ОП „РЧР”  

8.3. Укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти  

 1213869577 

 
 

Оперативна програма “Административен капацитет” 
Финансови 
средства 

(евро) 

Приоритетна ос I “Добро управление”  43 389 381 

Операция 1.1. Ефективна структура на държавната администрация  

Операция 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация  

Операция 1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики 

 

Операция 1.4. Администрацията – партньор на бизнеса  

Операция 1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система  

Операция 1.6. Транснационално сътрудничество  

Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси в държавната 
администрация, съдебната система и структурите на гражданското 
общество” 

74 123 525 

Операция 2.1.  Модерно управление на човешките ресурси в държавната 
администрация 

 

Операция 2.2. Компетентна и ефективна държавна администрация  

Операция 2.3. Укрепване капацитета на структурите на гражданското 
общество 

 

Операция 2.4. Компетентна съдебна система  

Операция 2.5. Сътрудничество и добри практики при управление на 
човешките ресурси в държавната администрация, структурите на 
гражданското общество и съдебната система 

 

Приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и 
развитие на електронното управление” 

56 044 617 

Операция 3.1. Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в 
това число чрез развитие на електронното управление 

 

Операция 3.2. Стандартна информационно-комуникационна среда и 
оперативна съвместимост 

 

Операция 3.3. Подпомагане развитието на информационни технологии в 
съдебната система 

 

Операция 3.4. Транснационално сътрудничество  

Приоритетна ос IV Техническа помощ  7 231 563 

Операция 4.1. Управление и изпълнение на ОПАК  

Операция 4.2. Популяризиране на ОПАК  

Операция 4.3. Сътрудничество и добри практики при управление и 
изпълнение на ОПАК 

 

 180 789 086 
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Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на 

българската икономика” 

Финансови 
средства 

(евро) 

Приоритетна ос 1 Развитие на икономика базирана на знанието и 
иновационни дейности 

246 500 000 

1.1. Подкрепа за създаване и внедряване на иновации в предприятията и 
защита на правата на индустриалната собственост 

 

1.2.Подобряване на про-иновативната инфраструктура  

Приоритетна ос 2 Повишаване ефективността на предприятията и 
насърчаване развитието на бизнес средата 

593 837 780 

2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията  

2.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса  

2.3. Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на 
възобновяеми енергийни източници 

 

2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите  

Приоритетна ос 3 Финансови ресурси за развитие на предприятия 200 000 000 

Подобряване на достъпа до финансиране на микро-, малки и средни 
предприятия 
чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг 

 

Приоритетна ос 4 Укрепване на международните пазарни позиции на 
българската икономика 

87 011 870 

4.1. Популяризиране на предимствата за инвестиране в България  

4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на 
международните пазари 

 

4.3. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството  

Приоритетна ос 5 Техническа помощ 34 865 901 

5.1. Подкрепа за управлението, изпълнението, мониторинга и оценката на 
оперативната 
програма. 

 

5.2. Други дейности по изпълнението на ОП  

 1162215551 

 
 

Оперативна програма “Транспорт” 
Финансови 
средства 

(хил.евро) 

Приоритетна ос – Развитие на железопътната инфраструктура по 
Транс-европейските и основните национални транспртони оси   

580 000 

Moдернизация, рехабилитация и електрификация на железопътни 
участъци по Транс-европейските транспортни оси  

 

Moдернизация, рехабилитация и електрификация на железопътни 
участъци, свързващи основната железопътна мрежа на Република 
България с основните железопътни мрежи на съседните страни  

 

Приоритетна ос – Развитие на  пътната  инфраструктура по Транс-
европейските и основните национални транспртони оси   

989570 

Изграждане на нови, рехабилитация и модернизация на съществуващите 
автомагистрали от национално и европейско значение по Транс-
еврапейската транспортна мрежа с основен приоритет на дейностите по  
приоритетна ос 7 на  Транс-европейската транспротна мрежа; 

 

Изграждане на нови, рехабилитация и модернизация на съществуващи 
пъвокласни пътища от национално и европейско значение по Транс-
европейската транспортна мрежа; 

 

Изграждане, модернизация и рехабилитация на съществуващи 
второкласни пътища от национално и европейско значение по Транс-
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европейската транспортна мрежа; 

Изграждане, модернизация, рехабилитация и модернизация на пътни 
участъци, свързващи основната пътна мрежа на РБългария с основните 
пътни мрежи на съседните страни. 

 

Приоритетната ос “Подобряване на интермодалността за пътници и 
товари” 

211900 

Развитие на интермодалния товарен транспорт чрез подобряване на 
мрежата от терминали за комбиниран транспорт и развитието на зони за 
товарни селища 

 

Развитие на мултимодална мобилност за пътниците в София  

Приоритетна ос – Подобряване на условията за корабоплаване по 
морските и вътрешно-водни пътища 

156850 

Подобряване на плаването по река Дунав  

Установяване и модернизация на средствата за навигация  

Приоритетна ос – Техническа помощ 65950 

 2003460 

 
 

Оперативна програма “Техническа помощ” 
Финансови 
средства 

(евро) 

Приоритетна ос 1: Подкрепа за изпълнението на дейностите, 
извършвани от Централното координационно звено, 
сертифициращия орган, одитиращия орган, управляващия орган на 
ОПТП, Комитета за наблюдение на НСРР, Комитета за наблюдение на 
ОПТП . 

29 411 765 

Операция 1: Обучение и подпомагане за Централното координационно 
звено 

 

Операция 2: Техническа помощ за сертифициращия орган  

Операция 3: Техническа помощ за одитиращия орган  

Операция 4: Осигуряване на помощ за изпълнението на ОП „Техническа 
помощ”. 

 

Приоритетна ос 2: По-нататъшно развитие и подпомагане на 
функционирането на единната информационна система за 
управление и наблюдение 

11 363 886 

Операция 1: Поддръжка на информационна система за управление и 
наблюдение (ИСУН) – на стартирането, прилагането, допълнителното 
софтуерно развитие и адаптиране на системата. 

 

Операция 2: постоянно подпомагане и обучение на потребителите на 
ИСУН 

 

Операция 3: Въвеждане на хелпдеск за ИСУН  

Операция 4: Закупуване на хардуер за нуждите на ИСУН  

Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна 
политика в България и осигуряване на обща и статистическа 
информация 

16 043 776 

Операция 1: подкрепа на обществените информационни кампании за 
европейската кохезионна политика 

 

Операция 2: осигуряване на подходяща статистическа информация, 
данни и анализ на въздействието по време на целия текущ, както и на 
следващия програмен период. 

 

Операция 3: Функциониране на национална мрежа от регионални 
информационни центрове за кохезионна политика в България. 

 

 56 819 427 
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Програми на ЕС 

 
Образование и обучение 2007-2013  
Новата програма се подразделя в 4 оси:  

 Комениус (Comenius): Участие на учениците от ЕС в общи дейности 

 Еразмус (Erasmus): Възможност за получаване на висше образование в 
чужбина 

 Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci): Обучения в предприятия и обучителни 
центрове 

 Грунтвиг (Grundtvig): действия, свързани с мобилност 
 
Европа за гражданите 2007 - 2013 
Основни типове дейности: 

 Активни граждани за Европа – проекти за побратимяване на градове 

 Активно гражданско общество за Европа – структурна подкрепа на НПО 

 Заедно за Европа – включва финансиране на събития, проучвания, 
информационни кампании 

 
Култура 2007 
Програмата възнамерява да засили: 

 мобилността на работниците 

 транснационалното движение на работници и културно-художествени 
произведения   

 междукултурен диалог 
 

Околна среда 2007-2013 
Възможности за финансиране чрез следните инструменти:  

 LIFE –  Демонстрационни проекти 

 Натура 

 Трети страни 

 Подпомагане на екологични организации. 
 
Изследвания, технологии и развитие 2007-2013 
7-ата Рамкова програма за изследвания, технологии и развитие трябва да бъде 
фокусирана върху следните 6 приоритета:  

 Създаване на европейски центрове of excellence чрез сътрудничество между 
лаборатории  

 Лансиране на европейски технологични инициативи  

 Стимулиране творчеството на фундаменталните изследвания чрез 
конкуренция между екипите на европейско ниво  

 Придаване на повече привлекателност на Европа за най-добрите 
изследователи 

 Развитие на изследователската инфраструктура в европейски интерес  

 Подобряване на координацията на националните изследователски програми.  
 


