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Списък на съкращенията: 

 

АИС  – Автоматична измервателна станция  

АЗ   – Агенция по заетостта  

АП   – Алармени прагове 

БАН   – Българска академия на науките 

БДС   – Брутна добавена стойност 

БКП   – Българска комунистическа партия 

ВЕЦ   – Водноелектрическа централа 

ВСУ   – Варненски свободен университет  

ГКПП   – Гранично контролно-пропускателен пункт  

ГПСОВ  – Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ГПЧЕ   – Гимназия с преподаване на чужди езици 

дка   – Декар  

ДБТ   – Дирекция Бюро по труда 

ДВ   – Държавен вестник  

ДВХПР  – Дом за възрастни хора с психични разстройства 

ДМСГД  – Дом за медикосоциални грижи за деца 

ДО   – Допустими отклонения  

ДСП   – Дирекция „Социално подпомагане“ 

ЕООД  – Еднолично дружество с ограничена отговорност  

ЗКН   – Закон за културното наследство 

ЗНП   – Закон за народната просвета 

ЗТ  – Защитена територия  

ИУЕЕО – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС  – Излязло от употреба моторно превозно средство 

МБАЛ  – Многопрофилна болница за активно лечение 

МЗ   – Министерство на здравеопазването  

МзМР  – Министерство за международно развитие 

МОМН  – Министерство на образованието и науката 

МОСВ  – Министерство на околната среда и водите 

МРО   – Масово разпространени отпадъци 
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НАСЕМ  – Национална система за екологичен мониторинг  

НАО   – Национална астрономическа обсерватория 

НЗОК   – Национална здравноосигурителна каса  

НИМХ  – Национален институт по метереология и хидрология  

НКПР  – Национална концепция за пространствено развитие  

НКЦ   – Недвижима културна ценност / Национален консултантски център 

НПО   – Неправителствена организация  

НСИ   – Национален статистически институт 

НЦТР   – Национален център за териториално развитие 

НУБА  – Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОДЗ   – Обединено детско заведение 

ОДК   – Общински детски комплекс 

ОДПЗС  – Областен диспансер за психични заболявания със стационар 

ОДФЗС  – Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със  стационар 

ОЗД   – отдел „Закрила на децата“ 

ООД   – Дружество с ограничена отговорност  

ОПРЧР  – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОПР   – Общински план за развитие 

ОЦПГ  – Областен център по приемна грижа 

ОУПО  – Общ устройствен план на община 

ПВТ   – Подземно водно тяло 

ПМГ   – Природо математическа гимназия  

ППЗНП  – Правилник за прилагане на Закона на народната просвета  

ПСОВ  – Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПСПВ  – Пречиствателна станция за питейни води 

ПУ   – Пловдивски университет  

РДСП   – Регионална дирекция за социално подпомагане  

РЗОК   – Районна здравноосигурителна каса 

РИОКОЗ  – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ  – Регионален орган на Министерството на околната среда 

СКОС  – Стандарт за качество на околната среда 

СМП   – Спешна медицинска помощ 

СОУ   – Средно образователно училище 
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ТЕЛК   – Териториална експертна лекарска комисия 

ТПК   – Трудово-производителна кооперация 

ФПЧ   – Фини прахови частици 

ЦДГ   – Целодневна детска градина 

ЦНСТ  – Център за настаняване от семеен тип  

ЦСРИ   – Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЦУРП  – Център за устойчиво развитие на планината 

hPa   – Хектопаскал 

 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Общинския план за развитие (ОПР) на община Смолян, за периода 2014–2020 г. се разработва 

на основание Закона за регионалното развитие (ЗРР) и е съществен елемент в йерархичната 

система от документи за стратегическо планиране и развитие. Той определя средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на 

община Смолян, отчитайки специфичните характеристики и потенциал за развитие. ОПР е 

изготвен в съответствие с изискванията на ЗРР, Правилника за прилагането на ЗРР и 

Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие (2014 – 2020) на 

Министерство на регионалното развитие (МРР). Определеното в посочените документи 

съдържание на ОПР е допълнително разширено с анализи, прогнози и предвиждания за 

специфичното териториално и урбанистичното развитие на Общината, в отговор на залегналите 

в редица европейски документи принципи и подходи, изискващи засилване на териториалните 

измерения на сближаването.  ОПР е разработен на основата на интегриран подход и като 

планов документ за развитие на йерархично ниво Община. Изготвянето на ОПР е осъществено 

при установени приоритети за страната, отразяващи основните постановки от важни 

политически и стратегически документи на ЕС, чрез Националната програма за реформи 2012-

2015 г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020 и Националната програма за развитие 

“България 2020”, която като главен стратегически документ, интегрира приоритетите от 

различните секторни стратегии и определя насоките за постигането на заложените цели и 

приоритети за развитие на страната до 2020 г. Целите и приоритетите залегнали в ОПР са 

хармонизирани с насоките за развитие и концепциите отразени в стратегическите документи за 

регионално развитие от другите териториални нива – Националната стратегия за регионално 

развитие (НСРР), Регионален план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР), 

Областната стратегии за развитие на област Смолян. ОПР на община Смолян 2014 – 2020 г., 

следва зададената в Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. и РПР на 

ЮЦР (2014 – 2020г.) обща стратегическа платформа, като същевременно я пренася на 

териториално ниво Община. В процеса на разработване на ОПР на община Смолян е взета 

предвид стратегическата рамка на Стратегия “Европа 2020”, насочена към икономическо, 

социално, териториално сближаване и регионално развитие с активното участие на местната 

общност, и подход изискващ резултати и добавена стойност. Икономическото, социалното и 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

териториалното сближаване са разгледани като равнопоставени, взаимно допълващи се и 

подкрепящи се компоненти на единната интегрирана концепция за регионално развитие. В 

концепцията за развитие на Общината е включен и общия стремеж за интелигентен 

икономически растеж чрез развитие на знанията и уменията, технологично обновление и 

иновации, използване на „зелени” технологии и енергии, постигане на социална интеграция, 

развит пазар на труда, конкурентоспособна местна икономика с високи равнища на заетост и 

по-ефективно използване на ресурсите. Наред със съвременните изисквания за визията на 

община Смолян в бъдеще са отчетени и особеностите на местната култура и традиции, 

геостратегическото положение и специфичния орографски облик на Общината. В ОПР на 

община Смолян се планирани интервенции насочени приоритетно върху сравнителните 

предимства и потенциали на общинската територия, както и върху основните проблеми, които 

лимитират възможностите за развитие или пречат сравнителните предимства и потенциали да 

бъдат ефективно усвоени. 

Стратегическата рамка на ОПР на община Смолян интегрира предвижданията на ИГПВР на гр. 

Смолян, изпълнението и се осъществява в съответствие с изискванията на устройствените 

схеми и планове действащи на територията на Общината и Областта. Общинския план за 

развитие и ИГПВР на гр. Смолян са взаимно свързани и допълващи се документи за 

стратегическо планиране и управление на регионалното развитие, ОПР на Община Смолян се 

изпълнява в синхрон и съответствие на заложените в ИГПВР на гр. Смолян, предвиждания, 

цели, приоритети и обекти на въздействие за постигане на икономическо, социално и 

териториално възстановяване и развитие. 

При анализа на социално-икономическото развитие и екологическото състояние на Общината е 

използвана официална статистическа информация от: Национален статистически институт, 

Евростат, министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и 

регионални служби на органите на изпълнителната власт и други официални източници.  При 

изготвяне на плана са включени и разработени от експерти специално за целта материали.  

С помощта на програма за реализация на плана са описват мерките, дейностите, проектите, 

административните структури за неговото изпълнение, както и съответните финансови ресурси. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има оперативен и многогодишен 

характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана и допълвана 

периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за 

развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и 

постигане на целите и приоритетите за развитие. 

 В общинския план за развитие са посочени и система от индикатори за наблюдение и оценка 

на плана. Индикаторите позволяват да се отчита напредъка, постигнатия резултат, цели и 

приоритети за развитие на Общината по физически и финансови характеристики (параметри). 

Като източници на информация относно индикатори за наблюдение и оценка на ОПР се 

използва НСИ, ЕВРОСТАТ, министерства, държавни и регионални агенции и комисии, 

териториални и регионални структури на държавната администрация, община Смолян и други 

официални източници за събиране и обобщаване на информация. 

ОПР на община Смолян 2014-2020 г. е изготвен в сътрудничество и при прилагане принципа на 

партньорство с местната общност. В етапа на разработване са проведени  консултации и 

обсъждания с заинтересованите страни, икономически и социални партньори, представители на 

местната власт и структури на държавната администрация, синдикални и браншови 

организации, неправителствени организации и обединения на бизнеса, физически лица и 

представители на юридически лица имащи отношение към развитието на община Смолян. 
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2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
  

2.1. Географско положение на община Смолян 

 

Община Смолян е разположена в най-южните части на страната. Тя се включва в състава на 

Южен централен район за планиране. На север граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток 

с Рудозем, Мадан и Баните, на запад с община Девин, а на юг е ограничена от държавната 

граница с Република Гърция. Географското разположение на община Смолян обуславя 

планинския й релеф. Тя се намира в централната част на Родопите. Площта на общината1 е 854  

км², което прави и най-голямата община в едноименната област (26,75% от територията на 

областта). Тя съставлява 3,82% от територията на Южен централен район и 0,77% от България. 

Община Смолян заема важно средищно място в пределите на областта. Като цяло тя има 

периферно географско положение, което в съчетание с планинския релеф на територията се 

отразява върху транспортните и икономическите връзки със съседните общини и страната като 

цяло. Съществено предимство за развитие на трансграничното сътрудничество е границата на 

юг с Гърция, но тази възможност все още не е усвоена поради забавянето на отварянето на най-

близкия ГКПП „Рудозем-Ксанти“. През територията на общината не преминават трасета на 

общоевропейски коридори, а поради специфичните природни дадености не е налична и ж.п. 

мрежа. Общината се намира се на отстояние 250 км. югоизточно от гр. София и на 100 км. от 

гр. Пловдив. Основните пътни артерии са: шосе II-86, път III-197 и път III-865. Дължината на 

общинската пътна мрежа е 473 км.  

Предстои откриването ГКПП на държавната граница с република Гърция Елидже по 

направление Рудозем – Ксанти, което ще стимулира трансграничното сътрудничество. От 2010 

г. функционира и граничен контролно-пропускателен пункт Златоград – Термес, който е 

изграден за малогабаритни камиони и леки коли. Разстоянието от гр. Смолян до него е по-

малко от 70 км. Този пункт е добра предпоставка за развитие и на международния туризъм в 

района.  

 

                                                 
1 По данни към 31.12.2010 г. от статистически сборник на НСИ „Районите, областите и общините в Република 
България 2010“ 
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Карта 1 Географско положение на община Смолян 

 

2.2. Природно-географски условия и ресурси 

 
2.2.1. Релеф 

Характеристиките на релефа на община Смолян са свързани с геоложкото развитие на 

Родопите. Западните части на планината, където е разположена и общината, са изградени от 

допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Има няколко основни етапа в развитието на 

релефа в тази област. През палеозойската ера, благодарение на херцинското нагъване са се 

образували антиклинали. Между тях са се образували тектонски котловини, една от която е 

Смолянската. По време на терциера в нея се образува езеро, в което протичат седиментационни 

процеси и се отлагат пясъчници и конгломерати. По същото време в този район се е развивала и 

вулканична дейност, която е причината за образуване на риолитна покривка в района на гр. 

Смолян. Релефът, който наблюдаваме днес се оформя през неоген-кватернерния период, когато 

протича и блоково-сводовото издигане на Родопите. Същевременно вътрешнопланинските 

котловини са потъвали, което е причина за силно разчленения релеф днес. Процесите на 

изветряне в района на гр. Смолян обуславят образуването на скални откоси и игли в риолитите. 

В района на Смолянските езера се наблюдават свлачищни процеси. 
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Според природногеографската подялба на България, община Смолян попада в Западно-

Родопската област. Територията на общината се отличава със среднопланински и 

високопланински релеф, който е силно разчленен, със средна надморска височина 1320 м. Тъй 

като Родопите са най-старият планински масив в страната, релефът тук се отличава със своите 

заоблени била. Вертикалното разчленение на релефа е със сравнително висока стойност – 360 

м/км2, а хоризонталното разчленение достига 1,9 км/км2. В морфохидрографско отношение за 

общината е характерно съчетанието на високи била, разделени от дълбоко всечени речни 

долини.   

Западните Родопи се поделят на две основни части от дълбоката долина на р. Въча – 

Баташко-Дъбрашка и Переликско-Преспанска. Смолянската котловина, в която е разположен 

град Смолян, се намира в Переликско-Преспанската част. Там е разположен и най-високият 

родопски връх – Голям Перелик (2191 м). Котловината има коритообразна форма с дължина 9 

км и ширина 5 км. На запад тя е ограничена от скали наречени Голямата и Малката стена, на 

север от главното било на Родопския рид Мурсалица, част от което на северозапад е и връх 

Голям Перелик. Билото се понижава при седловината Рожен (1430 м.), от където преминава и 

автомобилен път II-86, свързващ Пловдив и Смолян. Релефът в ниските части е терасовиден и 

издигайки се във височина се преобразува в стръмни риолитни откоси. Протеклите процеси на 

изветряне на тези ритли са причината са формирането на скалните форми Невястата, Турлата и 

др. Като лъчи от Переликско-Преспанския дял са разположени долините на реките: Черна, 

Арда, Бяла, Широколъшка и Тенес дере. Значителен дял от територията на общината е заета от 

иглолистни гори и пасищата. 

 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

Карта 2 Наклон на склона на територията на община Смолян 

 

2.2.2. Климат 

Разнообразните форми на релефа, в съчетание с географското положение в пределите на 

планинския масив на Родопите, обуславя характеристиките на климата в общината. 

Територията попада в континентално-средиземноморската област, район Дъбраш-Горна Арда, 

според климатичното разделение на България2. Климатът тук е преходно-континентален със 

средиземноморско влияние. Високите части на общината се отличават с планински климат. 

Лятото е прохладно, а зимата – мека. Средните годишни температури се понижават с 

увеличаване на надморската височина. Годишната температурна амплитуда е относително 

малка. През студеното полугодие се наблюдават температурни инверсии в района на 

Смолянската котловина. Средната януарска температура е между -1оС и -5оС, а средната юлска 

между 13оС и 20оС. Средната годишна температура за 2010 г., измерена на метеорологична 

станция Смолян е 9,6оС3. Абсолютната максимална стойност през същата година е 33,6 оС, 

измерена на 28 август, а абсолютната минимална – -16,7оС на 26 януари. Средното атмосферно 

налягане е 734,9 hPa. Годишните температурни суми за периода с активна вегетация са между 

2300о и 1200о и също намаляват с увеличаване на надморската височина.  

Циркулационните условия и орографията на територията определят особеностите на 

годишния ход на валежите. Типични за териториите с преходен климат, тук се наблюдават два 

ясно изразени максимума и два минимума на валежния режим. Главният валежен максимум е 

през зимата, като превишава пролетно-летния през май-юни. Във връзка с голямата надморска 

височина сумата на валежите е една от най-високите за страната. Годишните валежни суми се 

колебаят между 99 мм и 1200 мм. През 2010 г. измерената валежна сума е 1034 мм. 

Максимумът на валежите през същата година е 40 мм, измерен на 11 февруари. Валежите от 

сняг са значителни в планинските райони над 1300 м, а снежната покривка се задържа в 

рамките на 80 до 120 дни. По данни от Климатичния атлас, средната дата на първата снежна 

покривка е 20 ноември за високите части на планината, а последната – 20 април или средната 

продължителност на дните със снежна покривка е от 151. Зимата е мека, без екстремно ниски 

температури и лавини. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла. 

Мъгливите дни през 2010 г. са 13. 

Географското положение на община Смолян определя преобладаването на източните 

ветрове. По време на преходните сезони и през зимата не са изключение и топлите ветрове, 

идващи от юг – лодос и бял вятър. От местните ветрове се проявяват планинско-долинните по 

долините на реките. Средната месечна стойност на вятъра остава сравнително постоянна през 

годината, като в около 93 % от случаите с вятър тя се изменя в интервала 0-5 м/сек. Скорости 

над 10 м/сек. се наблюдават в 5 % от случаите, а над 20 м/сек. - много рядко (около 0,3 %). 

Еднаквите са тенденциите в денонощните и годишните изменения. Добре изразен е сезонният 

ход, с по-малки скорости през летните месеци. От неблагоприятните климатични явления освен 

температурните инверсии и мъглите, на територията на община се проявяват и вихрови бури, 

поледици и др. 

 

                                                 
2 Климатични области и района по Велев, 1990, 2002. 
3 По данни за 2010 г. от Национален институт по метеорология и хидрология към БАН. 
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2.2.3. Води 

Специфичното съчетание на климат, скален състав, релеф, почви и растителност са 

основните фактори за формиране и териториално разпределение на водите в община Смолян. 

По отношение на водните ресурси общината може да бъде определена като богата. Тази 

хидроложка характеристика в съчетание с неголямата гъстота на населението създават една 

много висока водообезпеченост на човек, каквато малко райони в страната имат. Водните 

ресурси спадат към Егейската отточна област.  

Реките, протичащи на територията на общината са част от повърхностните води. Тук 

протичат следните основни реки: 

 Река Черна 

 Река Бяла 

 Река Арда 

 Река Малка Арда 

 Река Мугленска (Тенес дере) 

 Река Широколъшка 

Речните ресурси на общината формират гъста речна мрежа – над 2 км/кв.км. Река Черна 

отводнява югоизточните склонове на Переликско-Преспанския дял и северните склонове на 

Кайнадински рид на Западните Родопи. Нейният извор е най-западната точка на водосборния 

басейн на река Арда. Разположен е на 5 км. югоизточно от с. Мугла, на 1770 м.н.в. По цялото 

си протежение тече в източна посока в тясна каньоновидна долина с единствено долинно 

разширение в района на град Смолян.  Най-големият приток на река Черна е р. Бяла. Река 

Малка Арда е друг приток на Арда, който отводнява Переликско-Преспанския дял на 

Западните Родопи и води началото си под името Мразлив дол от местността Момина вода на 1 

716 м н.в. Друга река, която минава през територията на общината е Мугленска (Тенес дере), 

която е десен приток на р. Чаирдере, от басейна на р. Въча. Извира от южното подножие на 

връх Голям Перелик, на 2 036 м н.в. под името Голяма река. Друг приток на Въча е 

Широколъшка река. Тя извира на 800 м северно от връх Снежанка (1 926 м) в курорта 

„Пампорово“. По течението на реката в Община Смолян са разположени селата Стойките и 

Широка лъка, като в района на селото са изградени няколко сводести моста с характерна 

архитектура. По-голямата част от реките са с пролетен максимум, когато е максимумът на 

валежите, и есенен минимум. Продължителността на периода на пълноводие е 6-7 месеца. 

Подхранването им е дъждовно-снежно. Средният модул на речния отток е в границите на 15-17 

л/сек.км2. Тези реки са сравнително добре обхванати с мрежа от хидрометрични станции с 

дългогодишен период на наблюдения, продължаващи и в момента. Въз основа на данните от 

многогодишните им наблюдения е определено средното многогодишното водно количество на 

повърхностните води в обхвата на общината - 13.76 м3/сек. (без р. Бяла). Обемът на 

естествения годишен отток е 433.93 милиона м3. Минималният средномесечен отток на реките 

е 3.59 м3/сек. (без р. Бяла). 

За водоснабдяване на населените места почти не се използват повърхностните води, а 

основно подземни извори, които са 220 на брой. На територията на общината има 7 установени 

минерални извори, но свойствата на техните води на са добре проучени. Считаните за такива – 

извор Влаховски, намиращ се на левия бряг на река Черна, под кв. Влахово и 6 броя извори в 

района на с. Могилица – не са проучвани по отношение на количествените и качествените им 

показатели, поради което не се използват за лечебни цели. Два от тях – сондажите в с. 

Киселчово и в Бързелово дере, са топли (термални) с температура над 40 °С. 
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На територията на община Смолян има изградени 8 броя микроязовири с общо количество 

на полезния обем над 800 хил.куб м. Стените на всички микроязовири са от типа на земно-

насипните. Строени са за рибовъдство и напояване и поради това са категоризирани като водни 

обекти – втора категория. Водите им не се наблюдават и изследват, което не позволява да се 

установи дали има съответствие на качествените им показатели на проектната втора категория.  

Смолянските езера – 7 на брой, се намират в началото на града към връх Превала и са 

свлачищни по своя произход. Те са една от известните природни забележителности в района и с 

разнообразния си животински и растителен свят привличат много туристи и риболовци. Най-

високо е разположено езерото под връх Сечимека. То е и най-дълбоко (4.5 м) и е с дължина 150 

м. 

 

2.2.4. Почви 

Сложните връзки между скалната основа, хидроклиматичните характеристики на общината, 

биоразнообразието и антропогенната дейност са довели до наличието на различни видове 

почви. Районът не се отличава с богато почвено разнообразие. От зоналните почвени типове 

най-широко разпространени са кафявите горски почви и техните подтипове. Те се образуват 

при прохладен и влажен климат и широколистни и смесени гори. Разположени са по склонове, 

които се с различни наклони и изложения. Тези почви, по механичен състав, са песъкливо-

глинести и глинесто-песъкливи, рохкави. Характерно за тях е, че профилът им е плитък – 40-60 

см., а хумусният хоризонт е с малка мощност – 10-20 см. Типично за тези почви е интензивното 

разлагане и бързата минерализация на органичните вещества. Съдържанието на органичното 

вещество е ниско и определя почвите в общината като слабо хумусни. Наличието на хумус е в 

граници от 1,14% до 4,15%. Почвената реакция е от слабо до средно кисела. Височинното 

зониране обуславя преминаването към тъмнокафяви горски почви в райони с по висока 

надморска височина. Те са развити под смърчови гори. Други почви, развити тук са глинесто-

песъчливи и каменливи почви с рохка структура, които се характеризират като бедни на хумус 

и са подходящи за отглеждане на тютюн.  

От азоналните почвени типове тук се разполагат ливадните почви и по-конкретно 

алувиално-ливадните почви. Тези почви се развиват по речните тераси по средните и долните 

течения на реките, върху алувиалните наноси. Те са плодородни почви, подходящи за 

отглеждането на разнообразни култури.  Също така, в подножията на планините на места и в 

котловините са разположени делувиалните и алувиално-делувиалните почви. Наличието на 

карбонатни скали и карстовите процеси, развити на някои места от общината, са предпоставка 

за наличието на рендзините. Те имат високо съдържание на хумус и карбонати. Върху тях 

виреят някои зърнени и технически култури, както и овощия. 

 

2.2.5. Полезни изкопаеми 

Дългото и сложно палеогеографско развитие на територията е факторът за образуването на 

полезни изкопаеми. От тази гледна точка, община Смолян може да бъде определена като бедна 

на полезни изкопаеми. В границите на общината са установени запаси на кафяви въглища 

западно от Смолян – по течението на р. Черна.  Те не са разработени. Общо 8 са проучените, но 

неразработени находища на оловно-цинкови руди (5) и сребро (3). По течението на р. Арда има 

гнайси, глини и варовици, които се използват в строителството. В експлоатация са кариерите 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

Фатово, Тикале и Река за мрамор и инертни материали. Териториите използвани за добив на 

полезни изкопаеми са 58 122 дка или 6.9 % от общината. 

 

2.2.6. Растителност и животински свят 

Спадаща към класа на планинските ландшафти, територията на Община Смолян се 

характеризира с ясно изразена височинна поясност на природни елементи. Цялата югоизточна и 

малък дял от северозападната част попадат в пояса на умерените хумидни ландшафти с букови 

гори. Централната част попада в пояса на хладните хумидни ландшафти с иглолистни гори. 

Човешката дейност оказва сериозно влияние, в следствие на което част от горските ландшафти 

се антропогенизират. 66% горски ландшафти остават неизменени или слабо изменени, като 

55% от тях са иглолистни гори. Едва 1,6% от територията на общината са изменените 

ландшафти, в които се включват индустриални зони, селища, кариери и мини. Около 32% 

остават средно изменените ландшафти. Те се разпределят по следния начин:  

 иглолистните гори - 10%  

 смесените площи с аграрна и естествена растителност - 9% 

 горско-храстовата растителност - 8% 

 пасищата и ливадите - 4,5% 

 обработваемите земи са по-малко от 1% 

Планинският характер на релефа предразполага виреенето на средноевропейски растителни 

видове. Горският пояс от бял бор, бук и смърч с подлез от боровинки е най-високо разположен. 

Други разпространени дървесни видове са ела, явор, габър, дрян и други. Вековното дърво 

чинар, пренесено през Беломорието през 1720г. е забележително. Представители на 

разнообразната флора в района са: малка ежова главичка, родопски крем, родопски силивряк, 

родопски магарешки бодил, родопска горска майка, мурсалски чай, които са редки и защитени 

видове. 

Фауната в района също е много разнообразна. Нейни представители са от:  

 клас бозайници са: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, дива котка и др.;  

 клас птици – глухар, лещарка, кеклик, скален гълъб и др.;  

 клас риби – балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла мряна, речен кефал и др. 

 

2.2.7. Защитени територии 

На територията на община Смолян са обособени различни по вид защитени територии: над 

300ха са природни резервати, 401ха защитени територии и 118ха природни забележителности. 

Природните туристически ресурси са представени от природни резервати „Казаните“, 

„Соскомчето“, „Амзово“, „Улцата“, „Момчиловски дол“, пролома на р. Черна, природните 

забележителности „Сарийска чука - Главата“, „Невястата“, „Градище“, „Бориковската пещера“, 

„Смолянски водопад“, „Момата“, „Смолянски езера“ и др. 

Резерват „Сосковчето“ обхваща територия от 173 ха в землището на гр. Смолян. Създаден е 

през 1968 година с цел да се опазят естествена вековна смърчова гора, забележителен природен 

пейзаж, скални образувания, водопади и местообитания на редки растения най-известно, от 

които е родопският крем. Срещат се мечка, сърна и благороден елен. Единични дървета са на 

възраст над 250-300 години. Надморската височина е от 1400 до 1700 метра. Преобладаващите 

площи са с много стръмен наклон. „Сосковчето“ е достъпен от към северната си, горна граница, 
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до където достига черен път, отклоняващ се от асфалтовия път между м. Айше колак и връх 

Перелик. В резервата е изградена еко пътека „Каньонът на водопадите“. 

Резерват „Казаните“ е разположен в землището на с. Мугла, по левия бряг на р. Мугленска 

на 20 км. от Девин и обхваща 161 хектара. Разположен е върху изключително стръмни терени с 

надморска височина 950-1500 м. Създаден е през 1968 година с цел да се съхранят причудливи 

форми на природата и смесени гори от ела, черен бор, бук, смърч на възраст 80-100 години и 

характерните за тях флора и фауна. Името на резервата е свързано с местностите „Горни 

Казани” и „Долни Казани”, представляващи отвесни урвести скали към леглото на реката с 

продълбани като казани вирове. Районът на резервата се характеризира с типично планински 

разчленен релеф, с големи възвишения, тесни планински клисури и стръмни склонове.  

Поддържан природен резерват „Амзово“ е създаден през 1968 година с цел опазване на 

находището на редкия и защитен вид блатен плаун (Lycopodiella inundata или Licopodiun 

inundatum). Представлява блато в местността Амзово, в района на Смолянските езера и е с обща 

площ 0,3 ха.  

Поддържан резерват „Момчиловски дол“ се намира в землището на с. Момчиловци. 

Създаден е през 1968 година с цел запазване на естествена вековна черборова гора за 

комплексно проучване на горската растителност и съобщества. Площта му е 31.1 ха. Средната 

му надморска височина е 1200 метра. Склоновете са с източно и югоизточно изложение. 

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. Освен „Момата”, други 

природни забележителности са „Главата” и „Невястата”, смолянските езера и водопад. 

Смолянският водопад се намира на р. Крива река край Смолян на надморска височина 1000м. 

Височината на пада е 20 м. Водопадът е част от изградена еко-пътека, започваща от резерват 

„Сосковчето”.   

Друга природна забележителност е пещерата Ледницата. Намира се близо до с. Широка 

лъка в долината на р. Горски дол. Дълга е повече от 1400м, което я прави пета по дълбочина в 

България. Образуването ѝ е свързано с тектонски движения, предизвикали срутване на земните 

слоеве. В дъното на пещерата минава подземна река, чиито води разтварят варовиковите скали. 

„Ледницата” не е благоустроена и влизането в нея става единствено със специална екипировка 

и обучени водачи. 

Край с. Кошница се намира един от природните феномени в района – проходната пещера 

„Калето”. Представлява огромен купол, водещ към върха, където се намира едноименната 

крепост. На територията на община Смолян има 17 пещери. 

Смолянските езера са свлачищни езера. Разположени са между гр. Смолян и връх Снежанка. 

Наслагваните с времето наносни почви и камъни е предизвикало засипването на по-голямата 

част от някогашните 20 езера. Обявени са за защитена територия с цел да бъде запазен 

красивият пейзаж около тях и характерните растителни и животински видове. 
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Карта 3 Карта на защитените територии в община Смолян 

 

2.2.8. Рекреационни ресурси 

Община Смолян се отличава с изключително разнообразие както на природни, така и на 

антропогенни рекреационни ресурси. Въпреки това все още е недостатъчно развит 

целогодишният рекреционно-туристически потенциал. 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.  

През летния сезон доста възможности за рекреация и отдих. Една от тях е природната 

забележителност „Смолянските езера“, простиращи се от Орфеевите скали по левия склон на 

долината на река Черна и достигат град Смолян. Екопътеката „Трите смолянски езера“ обикаля 

трите най-високо разположени езера, намиращи се под връх Снежанка. До тях има и изградено 

лифтово съоръжение. По самата екопътека се намират т.нар. и обозначени с табели дървета – 

„Трона на Евридика“ и „Лирата на Орфей“.  

На територията на общината се разполага също така и екопътеката „Невястата“, която води 

до едноименната скала Невястата, която е един от символите на Смолян. Тя предоставя 

възможност за алпинизъм – изкуствена стена за катерене с височина 10.5 и ширина 6 метра с 
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различни по трудност маршрути, Viaferrata (железен път) с два маршрута, маршрути за скално 

катерене, алпийски тролей с дължина 100 и денивелация от 30 метра. 

В западния край на гр. Смолян на изхода от кв. Средок има малка табелка, сочеща към 

резерват „Сосковчето” – екопътека Каньонът на водопадите. Екопътеката е уникална, защото 

минава през резервата „Сосковчето“, разкривайки природните феномени и биологичното 

разнообразие на защитената територия. Тук се намира и Салихаговата урва. Водопад, който 

народната памет свързва с раздаването на правосъдие от смолянския управител по време на 

турско робство – Салих ага.  

Смолянска община се отличава и с множество пещери, подходящи за екстремен и 

приключенски туризъм. Водната пещера „Голубовица“, намираща се в близост до село 

Кошница е пещера с подземни езера и поток. Проходната пещера „Калето“ се намира между 

селата Смилян и Кошница. Тя представлява огромен скален свод, водещ към върха, където се 

намират останките от едноименната стара крепост. Край село Гела пък се намира Радина 

пещера, а в подножието на Широколъшки снежник - Ледницата. От скалните образувания 

атрактивни са скалните феномени „Момата“ и „Главата” в близост до село Широка лъка, 

„Момин камък“ над кв. Райково, „Кървавата стена“ край кв. Устово, „Кралюв камък“ край село 

Чокманово, „Дупчов камък“ и „Кърджалийски камък“ в близост до село Момчиловци. 

  

Разнообразните релефни форми, гори, пещери, защитени територии, съхранено биологично 

разнообразие, както и богатото културно-историческо наследство илюстрират големия 

потенциал за развитие на комплексен туризъм. 

 

2.2.9. Баланс на територията 

Съгласно баланса на територията на Република България към 31.12.2000 г., общата 

територия на община Смолян е 853 997 дка, като включва: 

 232127 дка земеделски площи, или 27,18% от цялата площ на общината, в т.ч. 120286 

дка обработваеми площи,или 14,09% от цялата площ на общината, или 51,82% от 

земеделската площ в общината; 

 540147 дка - горски площи, или 63,25% от цялата площ на общината; 

 16197 дка - населени места и други урбанизирани територии, или 1,9% от цялата площ 

на общината.  

 3845 дка - водни площи и течения, или 0,45% от цялата площ на общината; 

 58122 дка - полезни изкопаеми (понастоящем неизползваеми) , или 6,81% от цялата 

площ на общината; 

 3559 дка - транспортни инфраструктурни съоръжения , или 0,42% от цялата площ на 

общината. 
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Карта 4 Баланс на територията на община Смолян 

 

 
2.2.10.  Изводи 

Община Смолян може да бъде определена като община с периферно географско положение 

спрямо границите на страната, но погледнато в пределите на Европейския съюз това е добра 

предпоставка за развитие и задълбочаване на трансграничните отношения с Р Гърция. Като 

вътрешна граница на европейския съюз, превръщането й в контактна зона ще доведе до 

цялостно развитие на инфраструктурата и икономиката в района. Това обуславя нуждата от по-

бързото откриване на ГКПП Рудозем – Ксанти. Развитието на инфраструктурата в общината е 

до голяма степен възпрепятствано и от средно- и високопланинския релеф, но той от своя 

страна е предпоставка за развитието на целогодишен туризъм в района. Уникалните форми на 

релефа – скални образувания, пещери, причудливи форми, в съчетание с климатичните условия 

и водните ресурси – реки, водопади, също са добра предпоставка за засилването на туризма в 

общината. Още повече – Родопите са и най-старият планински масив по нашите земи, където е 

имало живот от древни времена, запазени са любопитни истории и легенди, традициите в 

района са уникални. Природните дадености и биоразнообразието, в съчетание с липсата на 

големи замърсители (заводи, предприятия) осигурява добра възможност за развитие на еко и 

селски туризъм, както и на чиста земеделска продукция. Община Смолян е обезпечена с водни 
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ресурси, което освен задоволяване на нуждите, осигурява и възможности за рекреация и 

развитие на производството на електричество чрез ВЕЦ. Може да се обобщи, че община 

Смолян има благоприятна природно-географска характеристика. 

 

 

2.3. Културно-историческо наследство 
 

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура в 

Община Смолян са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията й 

още от древността. Богатото културно наследство е резултат от напластяване на отминали 

цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.  

Националната концепция за пространствено развитие на Република България представя 

културните коридори (фиг.1) и прави оценка за степента на културното напластяване по 

южното културно направление (Via Diagonalis) + „Роподи”, като община Смолян е представена 

с множество културни ценности от един или два исторически периода с идентични стилови и 

смислови белези, съчетани с природни и етнографски дадености.  

 

 

 

Фигура 1. Оценка на културното напластяване в Р.България  

(Национални културни коридори, Национална концепция за пространствено развитие) 
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Южното културно пространство (Via Diagonalis) + „Родопи“ включва обобщено темите:  

 „Античност“  

 „Корени на европейската идентичност. Траки“,  

 „Българско Средновековие 9-14 в.“,  

 „Късно Българско Средновековие 17-19 в.,  

 „Византия“,  

 „Европа и Османската империя 14-19 в.“,  

 „Традиционна архитектура, традиции и обичаи“,  

 „20 в. Интернационализъм и модернизъм“,  

 „20 в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“,  

 „Християнско изкуство“,  

 „Природни и култови феномени“: Антични градове Филипополис-Пловдив, 

Верея–Стара Загора, Кабиле–Ямбол,  

 християнско изкуство – Асеновград, Бачковски манастир,  

 праисторически и тракийски селища, долмени, гробници и средновековни 

крепости в Родопите (Девин, Борино, Чепеларе, Крумовград, Тополовград, 

Кърджали, Ивайловград и др.);  

 традиционна архитектура – Широка лъка, Смолян, Златоград и др.”4 

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни пейзажи в 

общината. Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа памет и 

национална идентичност. На територията на общината са открити множество културни 

ценности – материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност, които 

са с висока научна и културна стойност за индивида, общността и обществото в региона. 

Културното наследство в община Смолян е представено от археологически, исторически, 

архитектурно-строителни, художествени и етнографски обекти и комплекси, както и от 

природните ценности, народните традиции и културните обичаи. Най-ранните археологически 

свидетелства за региона на Смолянската община датират от края на бронзовата епоха – XIII 

пр.н.е. От Античността са проучени светилища (вр. Ком), могилни некрополи (с. Гела), плосък 

некропол (с. Стойките). Ранните християнски базилики свидетелстват за приемането на 

християнството на родопските траки и протичащият процес на формиране на българската 

народност. 

В община Смолян се идентифицирани над 13 археологически обекта, обявени за недвижими 

културни ценности (НКЦ) с категория „национално значение”, разгледани по населени места в 

настоящия анализа на община Смолян.  

                                                 
4 Национална Концепция За Пространствено Развитие, Национални Културни Коридори, НЦТР 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

На 800м. западно от село Бориково в местност „Старото село” се намира средновековно 

селище с категория „национално значение“. Село Гела е представено от 4 обекта от национално 

значение – развалини от късно римско и рано византийско селище с базилика, надгробна 

могила в местност „Белия камък”, градища и крепостна стена с бойна наблюдателница и 

ранновизантийска базилика. В село Кошница са идентифицирани пещерите „Голобивица” по 

северното течение на река Арда и „Кальота” на 1 км. източно от селото. Тук е открит и надпис в 

скала в местност „Грамада”. Останки от крепост от Античността и Средновековието са открити 

в с. Подвис и „Момчиловата крепост” в с. Градът. В град Смолян е открита крепост „Кальота” в 

местност „Черноковския камък”, а в с. Стикал /махала/ крепост в местност „Турлата”. Други 

два обекта от национално значение са пещерата „Праматарска дупка” в местност „Гюровото”, 

с. Чокманово и могилен некропол от 6 могили в м. „Бабина вода” с. Широка лъка. 

Исторически обекти с категория „национално значение” са представени от място на 

сражения в местност „Модър тепе” на 5 км. югозападно от с. Милково, историческа местност – 

връх Средногорец в близост до с. Полковник Серафимово и Родната къща на Кирил Маджаров 

в кв. Устово, град Смолян. 

Архитектурно-строителни и художествени недвижими културни ценности са представени от 

Агушеви конаци в село Могилица, църковен комплекс „Успение Богородично”, Пангаловата 

къща и Алибеев конак в град Смолян, Агушеви конаци в с.Черешово и Згуровският конак, 

Григоровската къща и „Владишката къща” в с. Широка лъка. 

В общината се намират над 421 обекта обявени за недвижими културни ценности. Основни 

концентрации на НКЦ има в град Смолян представен от 133 НКЦ, село Широка лъка с 97 НКЦ, 

село Чокманово с 52 НКЦ и селата Солица, Момчиловци, Арда, Гела, Могилица, Смилян са с 

73 НКЦ. Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита и 

културното развитие на местното население.  

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и 

културните обичаи. Културният календар на общината е представен от националния фолклорен 

събор „Рожен”, Международни младежки фолклорни „Орфееви празници”, международен 

пленер по живопис и международен етно-джаз фестивал „July Jazz”. В село Широка лъка се 

провежда традиционен празник на кукерските и маскарадни игри „Песпонеделник”. Народните 

традиции и културните обичаи се съхраняват й в Родопския драматичен театър „Николай 

Хайтов”, Историческият музей „Стою Шишков”, които разполагат с изключителни 

археологически и етнографски експозиции. 

Археологията и обектите от национално и местно значение са потенциал, който трябва да 

бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината. Необходимо е 

да се изготвят проекти за консервация и адаптация на обектите и интегрирането им в обща 

мрежа, обвързвана със селищната структура в общината. Да бъдат изготвени познавателни 

туристически пътеки и маршрути и обособяването на културни зони. 

Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от нематериално и 

материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните традиции и културните 

обичаи са нематериалния ресурс, който може да задържи посетителите в общината и да повиши 

нейната атрактивност и качеството на културния туристически продукт. Основата на 

съвременния динамичен и разрастващ се град са културните ценности, заложени в селищните 

характеристики на общината. С времето те биват възстановени, адаптирани и допълвани, което 
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допринася за развитието на общината като културен център в региона и формирането на 

културна туристическа индустрия.  

Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в устойчивото и 

балансирано развитие на туризма в община Смолян. Културното наследство е фактор 

изграждащ позитивни партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на 

урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните дейности, носещи 

идентичността на региона (културното и природно наследство, историческата памет) и 

социално-икономически дейности в новите урбанизираните територии. Водеща роля в 

съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората. Заедно 

с него те са носители на историческата памет и древни традиции. Представянето на културното 

наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на общината придава ново 

значение и го представя като ресурс за социално-икономическо развитие. На културното 

наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен, 

без изискване за рентабилност на вложените в него инвестиции.  

Общината разполага с богат културен ресурс, в който трябва да инвестира и да изгради 

културна индустрия. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя 

културното наследството на националния и международния пазар, също така създаване на 

информационна система на културно-историческите ресурси и иновативни форми за 

популяризирането му. Дейностите, свързани с експлоатацията на културното наследство в 

туризма, трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и 

полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата културна индустрия 

като двигател на икономиката на даден регион и възможност за балансирано и устойчиво  

развитие на региона. 

Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за културното 

наследство (ЗКН), който е документа за опазване на културното наследство в Република 

България. Необходимо е да бъде актуализиран списъка с недвижими културни ценности и 

включването на нови обекти, притежаващи научна и културна стойност. При актуализацията е 

необходимо да се вземе предвид степента на съхраненост на материалната, образната и 

функционална автентичност. Трябва да бъде изготвена оценка на научната и художествената 

стойност на обектите и да се проследи мястото и значението им в съвременната среда. До колко 

обектите са част от съвременната обществена и културна област (среда), които обогатяват 

средата и обществото. Оценката на познавателната стойност показва научния и образователен 

потенциал на обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната култура на 

обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите, до каква степен 

обектите позволяват възстановяване на оригиналните или организиране на нови функции. 

Трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел включване в културно 

историческата индустрия или друга инвестиционна система. 

Трябва да бъде приложен урбанистичен подход като се групират единичните НКЦ в групови, 

образуващи ансамбли и комплекси, както и създаване и прилагане на специфични правила и 

нормативи към ОУПО Смолян за опазване и съхранение на недвижимите културни ценности, 

характерния облик на селищната структура и идентичността на общината и региона. 

Освен ЗКН на Република България анализът се базира на Национална концепция за 

пространствено развитие, Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа, 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), 

Международния комитет за паметници на културата и забележителни места (ИКОМОС) и 
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Венецианската харта за консервация и реставрация на паметници и забележителни места.  

Всички те имат за цел да задават общи принципи и методи за опазване на културното 

наследство на света, да обособят културни маршрути в Европа и България, които следват 

традиционните пътища свързващи отделните исторически места и зачитане на културното 

наследство на всеки един народ и държава осигуряващи движение и обмен между тях. 

 
СПИСЪК НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

№ Населено място Обект Вид 

1. с.Бориково Средновековно селище, м. „Старото село”, 800 

м западно 

Археологически 

2 с.Гела 

Развалини от късно римско и рано византийско 

селище с базилика, м. „Въгларниците” до м. 

„Св.Илия” 

Археологически 

3 с.Гела Надгробна могила, м. „Белия камък” Археологически 

4 с.Гела 
Градища в м. „Мече селище”. Крепостна стена 

с бойна наблюдателница 
Археологически 

4a с.Гела Ранновизантийска базилика, м. „Манастира” Археологически 

5 с.Кошница 
Пещера „Голобивица”, северно по течението 

на р. Арда 
Археологически 

6 с.Кошница Пещера „Кальота”, 1 км източно Археологически 

7. с.Кошница Надпис в скала, м. „Грамада”, северно Археологически 

8. с. Милково Място на сражение, м. „Модър тепе”, 5 км 

югозападно 

Исторически 

9. с. Могилица Агушеви конаци 

Паметник на културата 

Художествен /Декл. 

писмо 

№4140/30.11.78г. 

10 с. Подвис 

 

с. Градът 

Останки от крепост, 2 км северозападно 

 

Момчилова крепост 

Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието  

Археологически 

11 с. Полковник 

Серафимово 

Историческа местност – връх Средногорец, 4 

км североизточно 

Исторически 

12 гр. Смолян Крепост „Кальота”, м. „Черноковския камък” Археологически 
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13 гр. Смолян 

кв. Устово 

Родната къща на Кирил Маджаров Исторически 

14. гр. Смолян  

кв. Устово 

Църковен комплекс „Успение Богородично” Архитектурно-

художествен 

15 гр. Смолян 

кв. Горно Райково 

Пангаловата къща Архитектурно-

художествен 

16 
гр. Смолян  

кв. Райково 
Алибeев /Алибиев/  конак Паметник на културата 

17 Стикъл /махала/ Крепост в м. „Турлата” Археологически 

18 с. Чокманово Пещера „Праматарска дупка”, м. „Гюровото” Археологически 

19 с. Черешово Агушеви конаци Паметник на културата 

20 

 

с. Широка лъка Згуровският конак Архитектурно-

строителен 

21 с. Широка лъка Григоровската къща Архитектурно-

строителен 

22 с. Широка лъка Владишката къща Архитектурно-

строителен 

23 с. Широка лъка 
Могилен некропол от 6 могили, м. „Бабината 

вода” 
Археологически 

 

 

Средновековно селище, м. „Старото село”, с. Бориково 

Средновековно селище приблизително на 800м. западно от селото в местност Старото село. 

Местността представлява речна тераса, която в момента се обработва. При оран на 

повърхността излизат големи количества фрагменти от керамични съдове. 

Ранновизантийска базилика, м. „Манастира” 

Разположената в местността „Манастира“, село Гела ранновизантийска базилика е 

функционирала от началото на V до края на VІ в., когато е опожарена от славянските и 

аварските нашествия и впоследствие е възстановена. За първи път разкопки на базиликата са 

проведени в периода 1967 – 1971 г., където се открити керамични фрагменти от съдове от V-VІ 

в., цели и части от тухли и керемиди, фрагменти от прозоречно стъкло, части от стъклени 

чашки и кандила, един меден женски пръстен с все още неуточнена датировка, както и турска 

медна монета от ХІХ в. 

Пещера „Голобивица” 

Пещерата „Голобивица“ край село Кошница, е част от маршрут, който минава по десния бряг 

на „Гарга дере“ и достига водната пещера „Голобивица 2“. Тя разполага с подземни езера и 

поток, което предопределя развитието на екстремен и приключенски туризъм.  

Пещера „Кальота” 
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Родопската пещера „Кальота“, която се намира в близост до село Кошница, е обявена за 

археологически паметник на културата с национално значение в Държавен вестник през 1955 г. 

Тя е проходна пещера с ниска влажност и обща дължина 41 км. 

Надпис в скала, м. „Грамада” 

Намира се северно от с. Кошница. Надписът е с правоъгълна площ 70/50 см. на височина от 

40м. от основата на скалата. 

Място на сражение и партизански лагер 

Намира се в м. „Модър тепе”, 5 км югозападно от с. Милково. В началото на септември 1944г. 

След продължителни акции и сражения, бригада „Г. Димитров” се установява на лагер на връх 

„Модър тепе”.  

Рано сутринта на 4 септември, лагерът е обкръжен от 2, 6, 7, и 9 батерия от трети артилерийски 

полк в Пловдив, жандармерийска дружина и много полиция. Започва ожесточен, тежък бой – 

последният бой на бригадата. Той продължава повече от десет часа. След обяд към 19.30 часа 

по даден сигнал започва изтеглянето на партизаните, като остава само една група да прикрива. 

Тук падат убити партизаните: 

- Израел Майер Илел – реден на 5 април 1925 година в Пловдив. Член на БКП. Ятак на 

партизаните, по-късно партизанин в бригада „Георги Димитров”. 

- Атанас Ненков Спиридонов – роден на 3 април 1921г. В с. Момина баня, ятак на 

партизаните, по-късно партизанин в бригада „Георги Димитров”. 

Агушеви конаци, с. Могилица 

Агушевите конаци,  разположени в село Могилица, са построени през средата на XIXв. Те са 

изградени от български майстори, като целият комплекс се състои от три сгради, всяка със 

собствен двор и кладенец. Конаците са оградени с общ зид, а сградата за жените отделно 

разполага с високи вътрешни зидове. Агушевите конаци са със статут на паметник на културата 

с национално значение от 1964 г. 

Момчилова крепост 

Момчиловата крепост е разположена в местността „Градището“, където са открити много 

предмети от Античността и Средновековието. Артефактите сочат, че на върха на крепостта е 

функционирало древно тракийско светилище по времето на късната каменно-медна епоха. 

Крепостта за първи път е издигната по времето на римския император Юстиниан I (527-565 г.). 

След опожаряването й от славянски племена, тя е възстановена през XIв. Крепостта става 

владение на родопския деспот Момчил през първата половина на XIVв. През 1966 г. е обявена 

за археологически паметник на културата с национално значение. 

Историческа местност  връх Средногорец 

Позната още под името „Родопската Шипка“, на историческата местност връх Средногорец е 

мемориален паметник на загиналите в сраженията на 21 пехотен Средногорски полк, 

предвождан от полк. Владимир Серафимов и освободили Средните Родопи от турско 

владичество по време на Балканската война. През 1974 г. е обявен за паметник на културата с 

национално значение. 

Крепост „Кальота” 
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Крепостта Кальота или Аетос, разположена между Пампорово и Смолян край църквата „Свети 

Пантелеймон“, е изградена през VІ в.и действа като селище без защитни функции по време на 

Първото и Второто Българско царство. Крепостта е обявена като паметник на културата с 

национално значение през 1955 г. 

Църква „Успение Богородично” 

Църквата се намира в кв. Устово и е построена през 1836 г., а 30 години по-късно е и 

изографисана. Църковният комплекс е със статут на национален паметник на културата и се 

състои от църква, костница и килийно училище. 

Къща-музей „Кирил Маджаров” 

Къщата е от началото на XXв. и е притежание на фамилията Маджарови, потомствени златари 

още през Средновековието. От 1984 г. функционира като музей и е посветена на Кирил 

Маджаров. Днес експозицията й е поместена в Регионалния исторически музей. Къщата 

придобива статут на паметник на културата с национално значение през 1976 г. 

Пангаловата къща 

Пангаловата къща, разположена в кв. Райково, е построена през 1860 г. от майстор Уста Харит 

Кисьови стилно принадлежи към типа на т.н. „бейски къщи“. Днес тя е действащ музей със 

статут на национален паметник на културата. Сред експонатите се срещат ръчни дараци, хурки, 

вретена и чакръци, а също и небоядисаната вълна, козина и кичени халища в естествен цвят. 

Алибeев конак 

Алибеевият конак е дело на първият войвода управник от дерибеите в Средните Родопи 

Мехмед Кьор ходжа. Значително развитие обаче конакът претърпява по времето на сина му 

Сюлейман ага и внука му Салих ага, който управлява войводството в продължение на 

четиридесет години (1798 - 1838 г.). Въпреки че по време на управлението му се водят доста 

кървави действия, Салих ага е и управникът, който се е обявил против помохамеданчванията в 

своето войводство. 

Крепост в местност „Турлата” 

Тракийската крепост се намира на час път от село Солища, в митичната местност „Дамбълъ“ на 

около 15 км югоизточно от Кърджали. Разположена е на едноименния връх Турлата (1822 м) и 

е съградена в началото на Х век. От там се разкрива широка гледка към южните склонове на 

родопския рид Чернатица и малката широколъшка долина. Турлата е била трудно достъпна 

крепост и една от най-защитените в този край. До върха се отива по стъпаловидните тераси, 

оформящи древния път към крепостните врати. Южните му склонове са скалисти, обилно 

обрасли с трева, а северните са гъсто покрити с елови гори. 

Пещера „Праматарска дупка”, м. „Гюровото” 

Село Чокманово попада в границите на община и област Смолян. Разположено е на южните 

склонове на Кайнадинския рид на около 6 км южно от гр. Смолян. Името на селото е дадено от 

турски владетел на тези земи. Бегълци от съседните селища отхвърлили налаганата им религия. 

Впечатлен от смелостта и силната им воля, турският владетел ги нарекъл „чок иман” или хора 

със силна вяра.  

Днес селото си струва да бъде посетено заради родопските къщи, зелените поляни и сините 

вирове, летните вечери изпълнени с музика. Тук се намира е пещера „Праматарска дупка” в 
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местността „Гюровото”. Тя е обявена за археологически паметник на културата с национално 

значение. 

Агушеви конаци, с.Черешово 

Агушевите конаци са недвижими културни ценности с категория „национално значение”, с 

висока степен на автентичност. Конаците са напълно съборени. Строени са повече от 30-40 г. За 

разлика от конаците в с.Могилица те са били самостоятелни комплекси от къщи и стопански 

сгради – с по-големи разстояния между тях и без общ ограждащ зид. Първият от замъците в 

Черешово е строен през 1780-1790 г. от Агуш ага, който го използвал лятно време. Около 1810 

г. построява втория и се настанява в него заедно със сина си Юсеин. В следващите 1-2 години 

се изгражда и третия. 

На 23км северозападно от гр. Смолян се намира китното село Широка лъка. Обявено е за 

архитектурен и фолклорен резерват и е сред Стоте национални туристически обекта.  Широка 

лъка е известно като едно от родните места на родопската песен, съпроводена от 

величествените звуци на каба-гайдите. Селото е получило името си от старобългарската дума 

„лѫка“, означаваща „извивка, кривина, лъкатушене“. Посетителите на селото попадат в 

типична обстановка за Българското Възраждане. Разположена на двата бряга на река 

Широколъшка в подножието на североизточните склонове на Западните Родопи и 

югозападните склонове на Чернатица на 1060 м надморска височина, Широка лъка е известна 

със своите автентични сгради в традиционния български архитектурен стил. Една от най-

забележителните сгради е тази на Етнографския музей.  

„Згуровски конак” 

„Згуровският конак” е построен през 1853г. Наречен е „конак”, защото е бил собственост на 

местен служител. Днес сградата е съхранила възрожденска си архитектура, типична за този 

край – двуетажна, с висок каменен комин, дебели зидове, ковани врати, малки прозорчета и 

вътрешни дървени стълби. Музейната експозиция представя характерното за бита на местните 

жители, интериора на родопската къща. Туристите могат да получат повече информация от 

уредника на музея. 

Григоровска къща 

Символ на възрожденския дух и интересна туристическа дестинация, Григоровската къща е 

незаменимо парче от пъзела на архитектурния резерват в с. Широка лъка. 

Владишкова къща 

Любителите на културно-историческите забележителности ще оценят Владишковата къща. Тя е 

построена в типичен архитектурен стил за Възраждането – двуетажна, с еркери и вътрешно 

дървено стълбище, с малки прозорци. Това творение е дело изключително на местни майстори, 

най-добрите в района за времето си. Владишката къща е обявена за паметник на културата 

заедно с още 97 къщи от с.Широка лъка. 

Могилен некропол от 6 могили, м. „Бабината вода” 

Широка лъка е съвкупност от забележителности. Една от тях е Могилен некропол от 6 могили в 

местността „Бабината вода”, който е обявен за паметник на културата с национално значение. 

Развалини от късно римско и рано византийско селище с базилика, с. Гела 

Намира се в м. „Въгларниците” до м. „Св.Илия”. 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

Надгробна могила в м. „Белия камък”, с. Гела 

Висока е 10м. и има при основата диаметър 6м. 

Градища в местността „Мече селище” и крепостна стена с бойна наблюдателница 

Иззидан е от камък и хоросан. Дълга е около 30м. и дебела 2м. 

 

 

2.4. Геодемографски анализ 
 

2.4.1. Брой и динамика на населението 

Процесът на намаление на населението на община Смолян започва преди 1989 г. Общината 

е подложена от една страна на влиянието на редица фактори, като например демографски, 

социално-икономически и културно-исторически, отнасящи се до нейната територия, така и на 

действието на влияния и фактори, характерни за цялата страна. Основна роля за тенденциите в 

настоящата демографска ситуация играят фактори като раждаемост и смъртност, миграция, 

брачност и разводимост, етническа, религиозна, полово-възрастова и образователни структури 

на населението на общината. В допълнение върху демографската ситуация в община Смолян, 

влияние оказват и редица общи тенденции, които са характерни за европейските страни по 

отношение на тяхното демографско, социално и икономическо развитие. На тази база 

формирането на човешките ресурси в общината, в количествено и в качествено изражение се 

явява пряка последица от всички тези процеси.  

 
Брой на населението в Р България, Южен централен район, област Смолян и община Смолян, 

2004-2012 г. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Р България 7761049 7718750 7679290 7640238 7606551 7563710 7504868 7327224 7282041 

 

Южен централен 

район 

1571181 1560975 1554200 1545785 1538142 1528220 1513510 1471107 1462252 

област Смолян 133015 

 

131010 

 

129731 

 

128200 

 

126536 

 

124795 

 

122602 

 

120456 

 

118778 

 

община Смолян 45111 

 

44705 

 

44420 

 

44032 

 

43621 

 

43186 

 

42583 

 

40941 

 

40516 

Таблица 1 

Източник:НСИ 

 

За периода 2004-2012 г. населението на територията на община Смолян показва тенденция 

на намаление, като жителите на общината са намалели с 4595 души или с над 10 %. От 

социална и демографска гледна точка, намалението на населението на общината ще доведе до 

намаляване броя на работната сила и възпроизводствения капитал в нея. По пози начин 

намалението на броя на населението се явява един от основните неблагоприятни фактори за 

развитието на общината през следващите десетилетия. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Население – община Смолян 45111 

 

44705 

 

44420 

 

44032 

 

43621 

 

43186 

 

42583 

 

40941 

 

40516 

Ръст на населението спрямо 

предходната година (%) 

0 -0.9 -0.64 -0.87 -0.93 -1.0 -1.4 -3.86 -1.04 

Таблица 2 

Източник:НСИ 

 

 

 
Фигура 2 

Източник:НСИ 

 

 

2.4.2. Структурни характеристики 

Формирането на броя на населението в община Смолян е в пряка зависимост от 

състоянието на два фактора – естественото движение на населението и външната миграция. 

Освен тях, значително влияние оказват състоянието на половата и възрастовата структура на 

населението. Това е така, поради факта, че от половата принадлежност на индивида зависят 

мястото в семейството, социалния му статус, участието му в естественото възпроизводство и в 

трудовия процес. Съотношението между половете в по-високите възрастови групи до голяма 

степен зависи от смъртността, която е по-ниска сред жените над 40-годишна възраст, спрямо 

тази на мъжете в същата възрастова група. 
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Фигура 3 

Източник: НСИ 

 

Тенденцията за преобладаване на жените над мъжете е характерна за цялата страна, района от 

ниво 2, областта и общината, като последната се отличава с по-висок дял на жените през 

последните 5 години спрямо другите изследвани територии. Също така през последните години се 

забелязва тенденция на увеличаване на дела на жените. Върху половата структура на община 

Смолян оказват влияние смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна 

подвижност на населението. Най-благоприятната полова структура за населението в общината би 

била тази, при която мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат 

незначителен такъв в тази възрастова граница. Освен това влияние върху половата структура на 

населението оказва и неговата миграционна подвижност. Мъжкият пол се характеризира като по-

мобилната част от населението. В резултат на това се наблюдават промени в половата структура на 

населението на определени територии. Като цяло по-високата мобилност на мъжете се свързва с 

тяхната психологическа нагласа по отношение на условията на труд.  

Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за неговата 

половата структура. Така при по-млада възрастова структура до голяма степен е налице и по-

благоприятна полова структура на населението. Хората от отделните възрасти притежават различни 

жизнени и трудови възможности. Върху възрастовата структура на населението на община Смолян, 

съществено влияние оказват промените в естествения и механичен прираст, продължителността на 

живота и жизненият стандарт на населението. От друга страна, състоянието на възрастовата 

структура на населението оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху 

формирането на трудовия потенциал на общината. 

 

Възрастов състав на населението по Зунберг, % 

 
 0-14 15-49 50+ 

Р България 13.24 46.79 39.96 

Южен централен район 13.50 46.08 40.42 

област Смолян 
11.75 45.96 42.29 
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община Смолян 
11.85 46.17 41.98 

Таблица 3 

Източник:НСИ 

 

Негативните тенденции по отношение на социалните, икономическите и демографските 

процеси, характерни за последните две десетилетия за територията на страната и в частност на 

общината, са в основата на значимите промени във възрастовата структура на населението. Според 

групировката на Зунберг, възрастовата структура на населението в изследваните територии е от 

регресивен тип, при която е налице ясна тенденция към застаряване на населението. Населението на 

община Смолян, от гледна точка на своя възрастов състав, се намира в изключително 

неблагоприятна ситуация по отношение на населението над 50-годишна възраст. Значимостта на 

възрастовата структура на населението се предопределя от участието на индивидите в материалното 

производство и духовния живот на обществото, както и от техните различни трудови и жизнени 

възможности. Освен това от съществено значение е и зависимостта между естествения прираст на 

населението и неговата полово-възрастова структура. 

Етапът на демографски преход, в който се намира нашата страна е пряко отговорен за процесът 

на демографско остаряване на населението в община Смолян. Той се изразява в намаляване на 

абсолютния брой и относителния дял на населението в младите възрастови групи и увеличаване на 

дела на населението във високите възрастови групи. Измененията във възрастовата структура на 

населението имат решаваща роля при формирането на трудоспособния контингент на общината. В 

тази връзка може да се твърди, че има негативни процеси в община Смолян поради факта, че 

населението в подтрудоспособна възраст е с относително малък дял – 11.78 %. Към момента 

трудовият контингент е добър, за което говори относително високият дял на населението в 

трудоспособна възраст. Тенденцията е обаче, това население да намалява през следващите години 

от една страна поради малкия дял на населението в подтрудоспособна възраст и от друга поради 

преминаването му в групата на надтрудопособната възраст. 

 

 Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Р България 13.24 68.27 18.49 

Южен централен район 13.50 67.67 18.83 

област Смолян 
11.75 70.75 17.5 

община Смолян 
11.85 70.45 17.7 

Таблица 4 

Източник:НСИ 

 

Това ще доведе до цялостно влошаване на възрастовата структура на населението и ще окаже 

негативно влияние върху качеството и размера на трудовите ресурси. На фона на динамичния пазар 

на труда, характеризиращ се с постоянно изменящи се изисквания към професионалните умения и 

квалификацията на заетите лица, процесът на застаряване на населението поражда необходимостта 

от учене през целия живот на работната сила и непрестанно повишаване на нейния потенциал. 

Застаряването на населението, изразяващо се в нарастване дела на лицата над 65 години, създава 
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съществени проблеми за здравеопазването, системата за социално подпомагане и социално-

осигурителната система. Въпреки, че делът на населението над 65 годишна възраст е по-нисък от 

този за страната и района от ниво две и се доближава до този на областта, той остава висок. 

 
Възрастов състав на населението според групировката на Съвета на Европа, 2011 (%) 

 

 

0-14 15-44 45-64 65+ 

Р България 13.24 40.06 28.21 18.49 

Южен централен район 13.50 39.16 28.51 18.83 

област Смолян 11.75 37.92 32.82 17.51 

община Смолян 11.85 38.63 31.82 17.7 

Таблица 5 

Източник:НСИ 

 

От полово-възрастовата пирамида на община Смолян се вижда, че намалението на населението 

в най-младите възрастови групи води до неговото застаряване. В резултат на ниската раждаемост е 

налице трайна тенденция на намаляване на населението в подтрудоспособна възраст. От една страна 

това ще доведе до намаляване на трудоспособното население на общината и съответно 

ограничаване на работната сила в нея, а от друга населението в пенсионна възраст ще се увеличи, 

което ще доведе и до увеличаване на натиска върху бюджета, като резултат от повишеното 

социално натоварване на икономически активните лица в общината. Жените преобладават сред 

населението в надтрудоспособна възраст, докато сред лицата в под- и донякъде в трудоспособна 

възраст превес имат мъжете.   
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 Източник: НСИ 
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Промените във възрастовия състав на населението са от важно значение за формирането на 

трудоспособен контингент5. В следствие на относително ниската раждаемост, населението в 

под трудоспособна възраст заема най-малък дял в изследваните територии. То ще създаде 

проблеми при формиране на трудовия контингент на община Смолян за в бъдеще. Миграциите 

на предимно млади хора ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на населението в 

общината. И в бъдеще процесът на демографско остаряване ще зависи от емиграцията на млади 

семейства.  

Една от важните характеристики на населението е етническият му състав. Той оказва 

влияние както върху възпроизводството на населението, така и върху общественото поведение 

и трудовата активност на лицата. През последните години не се наблюдава съществено 

изменение на етническата структура на населението в общината, поради факта, че 

демографските тенденции характерни за общината се отразяват върху броя на всички 

етнически групи.  

 
Фигура 5 

Източник:НСИ 

 

Община Смолян се отличава с много висок процент на българското население, в сравнение 

със страната, Южния централен район и област Смолян, като същевременно се отличава с 

много малък процент на определилите се от турската и ромската етническа групи. 

 

Етническа група 

  Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределям 

Р България 84.79 8.81 4.87 0.74 0.80 

Южен централен район 90.55 2.03 6.50 0.38 0.54 

област Смолян 
91.25 4.93 0.47 1.92 1.43 

                                                 
5 Включва лицата от началната до пределната трудова възраст според Българското трудово законодателство.  
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община Смолян 
97.23 0.51 0.89 0.48 0.89 

Таблица 6 

Източник:НСИ 

 

Един от най-важните показатели е образователната структура на населението. 

Образователната структура на населението е пряко свързана с неговата етническа 

принадлежност. Тя характеризира възможностите за развитие и качеството на живот в община 

Смолян, тъй като от нея зависи мобилността на лицата на пазара на труда, която да гарантира 

по-висок жизнен стандарт, качество на живот и по-добро заплащане.  
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Община Смолян се отличава с по-висок процент на населението с висше образование, в 

сравнение със страната, Южния централен район и област Смолян, като същевременно се 

отличава с по-нисък процент на населението със средно и основно образование. 

 

 Висше Средно Основно Начално Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавал

и училище 

Дете (до 7 години 

вкл., което още 

не посещава 

училище) 

Р България 19.57 43.39 23.09 7.79 4.77 1.17 0.21 

Южен централен 14.80 45.83 25.66 7.77 4.79 0.95 0.20 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

район 

област Смолян 
13.51 42.51 27.94 10.12 4.48 1.31 0.13 

община Смолян 
20.87 44.18 21.74 7.87 4.27 0.94 0.13 

Таблица 7 

Източник:НСИ 

 

 

2.4.3. Естествено възпроизводство и миграция 

Възпроизводството на населението се състои в смяната на едно поколение с друго. 

Естественото движение на населението се характеризира с процесите раждаемост и смъртност. 

Изселванията на населението от общината в последните години водят до влошаване на 

демографските структури, стоящи в основата на проблемите в естественото възпроизводство на 

населението. Това ясно се вижда при тенденциите на основните демографски показатели – 

раждаемост и смъртност. 

  

 

година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

коефициент на раждаемост 7.6 7.3 8.3 8.5 8 9.2 8.2 6.5 7.4 

коефициент на смъртност 11.4 11.3 11.9 13.5 12.7 13 12.2 13.2 13.7 

коефициент на естествен прираст -3.8 -4 -3.6 -5 -4.7 -3.8 -4 -6.7 -6.3 

Таблица 8 

Източник: НСИ 

 

Раждаемостта е сложен демографски процес, върху който влияние оказват комплекс от 

фактори. Коефициентът на раждаемост в общината е по-нисък от средния за областта, района 

за планиране и страната. Това от една страна се дължи на етническата структура на 

населението, а от друга на редица фактори свързани с понижаването на жизненото равнище, 

което се изразява в спад на реалните доходи на преобладаващата част от младите семейства, 

промяната на структурата на потреблението, насочено главно към изхранване на хората и 

поскъпване на издръжката на децата. Друг проблем е безработицата и неясната перспектива за 

реализация на младите хора, както и забавяне на решението на редица битови и социални 

проблеми, засягащи младите семейства вкл. жилищното осигуряване и битово обзавеждане и 

т.н. 
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Съществен фактор влияещ върху раждаемостта и вземането на решение за раждане на дете 

е и решението на бъдещите родители да търсят по-добра собствена реализация и създаване на 

условия за по-добро бъдеще на децата, като ограничават техния брой. От друга страна новите 

нагласи и ценностни ориентации, насочени главно към самореализация на родителите, както и 

към решаване на проблемите, свързани с материалното и битово осигуряване, изместват на 

заден план раждането на деца.  

Показателят смъртност до голяма степен се обуславя от процеса на демографско 

остаряване на населението. В бъдеще относително високата смъртност ще продължи да оказва 

негативно влияние върху положителния естествен прираст. През последните 20 години е 

налице трайна тенденция към поддържане на високи стойности на смъртността, която е в 

резултат на застаряването на населението и влошаването на здравното обслужване.  

 

 
Фигура 8 

Източник:НСИ 
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Въпреки това, коефициентът на смъртност за общината е по-нисък от средния за страната и 

района от ниво 2. Все пак той е неблагоприятен по отношение на демографското развитие на 

общината. Равнището на смъртността като социално явление се обуславя от много фактори, 

след които от решаващо значение са социално-икономическите. Върху нивото на смъртност в 

община Смолян влияние оказват жизненото равнище на населението, условията на работа, 

степента на интензификация на труда, културното равнище на населението, хигиената и 

благоустройството на жилищата и населените места, състоянието на медицинската наука, 

развитието на здравеопазването и т.н.  

 

През последните години е налице поддържане на високи отрицателни стойности  на 

естествения прираст. Той е по-висок от средния за страната и района от ниво 2. Това ще доведе 

до намаляване на демографския потенциал на община Смолян и възможностите й за 

демографско и социално-икономическо развитие.  
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Голямо влияние върху демографското, социалното и икономическото развитие на община 

Смолян оказват миграциите и техните специфични особености.   

 

Година Заселени Изселени Механичен прираст 

2004 513 860 -347 

2005 661 886 -225 

2006 510 638 -128 

2007 673 837 -164 

2008 496 702 -206 
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2009 660 932 -272 

2010 728 1161 -433 

2011 381 641 -260 

2012 436 605 -169 

Таблица 9 

Източник:НСИ 

 

Характерно за територията на община Смолян е отрицателният механичен прираст през 

целия изследван период. Емигранти в общината са предимно млади хора между 20 и 35 години. 

С увеличаване на възрастта, желанието на миграция намалява. По-високият образователен ценз 

води и до по-голямо желание за миграция и поради тази причина емигрирането на образовани, 

млади хора ще окаже негативно влияние върху икономическото и социалното развитие на 

общината в бъдеще. Освен това емиграцията на млади хора има силен отрицателен ефект и 

върху възпроизводството на населението. Това ще доведе до намаление на плодоспособния 

контингент. Сред основните мотиви за емиграция през последните години са осигуряването на 

трудова заетост, по-висок жизнен стандарт и по-високи доходи, по-добра среда за живот, 

стремежът за образователна и професионална реализация.  

 
в ‰ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

коефициент на естествен прираст -3.8 -4 -3.6 -5 -4.7 -3.8 -4 -6.7 -6.3 

коефициент на механичен прираст -7.7 -5 -2.9 -3.7 -4.7 -6.3 -10.2 -6.4 -4.2 

коефициент на абсолютен прираст -11.5 -9 -6.5 -8.7 -9.4 -10.1 -14.2 -13.1 -10.5 

Таблица 10 

Източник:НСИ 

 

Тежката социално-икономическа ситуация в съчетание с ниската раждаемост, високата 

смъртност и емиграцията ще доведат до продължаване на процеса на депопулация на община 

Смолян. Развитието на тези основни демографски процеси ще доведе в бъдеще до съкращаване 

на постъпленията на млади поколения в трудоспособния контингент и увеличаване на 

демографското натоварване на трудово активното население главно поради нарастване на 

възрастните. Очаква се броят на населението на общината да продължи на намалява и през 

следващите 10-15 години, средно с по 1 %  годишно.   

 

 

2.5. Социален анализ 
 

2.5.1.  Пазар на труда 

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години се 

подобрява, следвайки тенденцията за страната на увеличаване на дела на населението с 

висше и средно образование и съответно намаляване на дела и броя на лицата с основно и 

по-ниско образование. 
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Към февруари 2011 г. броят на завършилите висше образование е 8 158 души или 

20.8%. Завършилите средно образование са 17 264 души (44,2%), завършилите основно 

образование са 8497 (21.7%), а хората с начално и по-ниско образование – 4743 души. 

  

Икономическа активност 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени 

години, които са заети или безработни. Към 1.02.2011 г. в област Смолян има 58 901 

икономически активни лица, или 54.8% от лицата на възраст 15 и повече години. От всички 

икономически активни лица 30 553 са мъже (51.9%), а 28 348 са жени (48.1%). Икономически 

неактивните лица на 15 и повече години са 48 547, от които 21 354 са мъже (44.0%), а 27 193 - 

жени (56.0%). 

За община Смолян икономически активните лица са 21 324 души (58.4%), докато 

икономически неактивните са 41.6% (15215). 

Структурата на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени години 

в община Смолян е 15.9% учащи (общо 2417 души), 69% пенсионери (10 497 души) и 15.1% 

други неактивни. 

При сравнения и анализ на пазара на труда най-често се изчисляват показатели за 

възрастовата група 15 - 64 години.    

Към 1.02.2011 г. в община Смолян има 21 324 икономически активни лица на възраст 

между 15 и 64 години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на 

труда е коефициентът на икономическа активност, изчислен като отношение на броя на 

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

години. Общо за община Смолян коефициентът на икономическа активност е 58.4%. 

От 21 324 икономически активни лица, 17837 са заети (83.6%), а 3487 – безработни (16,3%).  

Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към 

икономически активното население във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 21.8% 

общо за област Смолян, съответно 24.0% за мъжете и 19.5% за жените. За община Смолян този 

коефициент е значително по-нисък – 16.3%.   

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. 

 

Безработица 

Данните, предоставени от АЗ чрез ДБТ в Смолян сочат намаление на равнището на 

безработица спрямо 2010 г. и леко увеличение спрямо 2011 г. Тенденцията може да се проследи 

при броя на регистрирани безработни, равнището на безработица, както и образователния 
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статус на регистрираните безработни. Единствено при броя на регистрираните безработни с 

основно образование се наблюдава намаление.  

 

 Към 31.12.2010 Към 31.12.2011 Към 31.12.2012 

Брой регистрирани безработни лица 3100 2620 2851 

Равнище на безработица 13,8% 12,4% 13,5% 

Регистрирани безработни лица с висше 

образование 

399 343 366 

Регистрирани безработни лица със 

средно образование 

1640 1338 1499 

Регистрирани безработни лица с 

основно образование 

757 547 488 

Регистрирани безработни лица с 

начално и по-ниско образование 

304 392 498 

Таблица 11 

Регистрирани безработни  в община Смолян 

 

През разглеждания период се изпълняват и два проекта, финансирани по ОПРЧР:  

 1.1.03 – „Нов път – развитие и реализация“, по който са назначени 390 лица в гр. 

Смолян и 267 в селата на общината. 

 Проект 1.1.11 Подкрепа за заетост, по който са назначени 20 безработни лица. 

По Национална програма „От социални помощи към заетост“ е осигурена заетост и 

социална интеграция на 20 безработни лица. 

 

Социално-образователната характеристика на безработните показва, че най-голям 

относителен дял се пада на квалифицирани кадри със средно образование - 52%, следвани от 

ниско квалифицирани кадри с начално и по-ниско образование – 17,5%. Безработните с 

основно образование – 17% и с най-малък дял – безработни с висше образование са 13 % от 

общия брой. 

Населението на 15 и повече години в град Смолян към 01.02.2011 година възлиза на 26 699 

души. От тях 9 741, или 36.5%, са икономически неактивни. От икономически активното 

население на града, 85.2% са заети. Останалите 14.8% са безработни. Безработицата е 

приблизително равна на характерната за страната и с 1.5% по ниска от тази за общината. 

Въпреки това процентът на безработица в града е голям.  

Анализирайки професионалната структура на регистрираните безработни лица в област 

Смолян към 31.12.2011г. се вижда, че най-многобройна е групата на лицата без специалност и 

професия – 2434 души. Техния дял в общия брой безработни е 50,8%.  
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В община Смолян делът на лицата без професия е 44,2%. Броят на лицата с работническа 

професия към края на годината е 27,1%. Специалистите остават най-малката група – 

съставляват 28,8%. С най-голям брой и относителен дял в образователната структура са 

безработните със средно образование. Регистрираните с основно образование безработни в 

общината са 20,9%. Броят на регистрираните безработни лица със средно образование към 

31.12.2011г. са 51,1%. Най-малък дял са безработните лица с висше образование - 13,1%. В края 

на годината средната продължителност на регистрация на безработните лица от община 

Смолян е 8,5 месеца.  

В групите на неравностойно положение на пазара на труда попадат основно безработните 

лица до 29 години, безработните лица над 50 години, продължително безработните лица над 1 

година и не на последно място лицата в намалена работоспособност. През 2011 година те 

представляват значителна част от безработните лица.  

Най-голям брой заети лица са в преработващата промишленост - 17,5%, като жените са с 22 

повече от мъжете, следвани от тези, които са заети в търговията и ремонт на автомобили и 

мотоциклети и тези на държавното управление. Най-малко са заети в дейностите на 

домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство 

на стоки и услуги за собствено потребление.  

Най-много хора от жителите на град Смолян са заети с услуги за населението, търговия и 

охрана – 3306 души, следвани от броят на специалистите – 2368 души. Най-малко са 

квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство – едва 139 души, като 

само 31 са жени. 

По данни на местното бюро на НСИ за 2011 г. средно списъчният брой на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение през четвърто тримесечие на 2011 год. в Смолянска 

област е 28 965. От тях 9 018 (31.1%) са наетите в обществения сектор на икономиката и 19 947 

(68.9%) - в частния. Намалението спрямо трето тримесечие на 2011 год. е 2% (603 лица). В 

частния сектор то е 3.9% (822 лица), а в обществения – 2.5% (219 лица). Увеличение на наетите 

лица има в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 224 

лица (14.6%), „Строителство” – със 78 лица (3.9%), „Култура, спорт и развлечения” - с 30 лица 

(10.2%) и „Образование” - с 13 лица (0.5%). 

Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и 

ресторантьорство” - с 509 лица (27.9%), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 

206 лица (6.9%). „Преработваща промишленост” със 170 лица (1.7%) и „Селско, горско и рибно 

стопанство” - с 51 лица (4.9%). 

В структурата на наетите лица в обществения сектор на областта най-голям е 

относителният дял на наетите в икономическите дейности: „Образование“ - 30.2%, „Държавно 

управление“ - 21.8%, „Административни и спомагателни дейности” - 19% и „Хуманно 

здравеопазване и социална работа“- 15.7%.  

През четвърто тримесечие на 2011 год. средната работна заплата в областта 528 лева (582 

лева в обществения и 504 лева в частния сектор). Разликата между заплатите на държавния и на 

частния сектор се е увеличила на 78 лв. В предходното тримесечие доходите в обществения 

сектор са били с 54 лв. по-високи от тези в частния. 

Средната работна заплата в областта се увеличава от 522 лева през трето тримесечие на 

2011 год. на 528 лева през четвъртото – съответно 22 лева (3.9%) в обществения сектор и 2 лева 
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(0.4%) в частния. Спрямо четвърто тримесечие на миналата година средната работна заплата е 

нараснала със 7.1% (или с 35 лева). Средната месечна работна заплата в област Смолян за 

октомври 2012 г. е 566 лв., за ноември - 549 лв. и за декември - 554 лева. През четвъртото 

тримесечие на 2012 г. средната месечна заплата за областта намалява спрямо предходното 

тримесечие на 2012 г. с 2.1% до 556 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 

618 лв., а за частния - 524 лева. 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през 

четвърто тримесечие на 2012 г. нараства с 5.3% , като в обществения сектор увеличението е с 

6.2%, а в частния сектор с 4.0%. 

 

2.5.2.  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. 

През учебната 2011/2012 г. в Община Смолян функционират 13 общински училища, 14 

детски градини и 2 обслужващи звена – 1 общежитие и Обединен детски комплекс.  

Две от общинските училища (I и VII) са СОУ, има и две профилирани гимназии (ПМГ и 

ГПЧЕ). На територията на град Смолян са разположени четири професионални гимназии: по 

икономика, по строителство, по туризъм, по техника и технологии, както и една гимназия по 

приложни изкуства. 

В село Широка лъка се намира Национално училище по фолклорни изкуства. Учащите от 

Смолян разполагат с едно ученическо общежитие. В областния и общински център развиват 

дейност Общински детски и младежки център, както и Общинско предприятие Национална 

астрономическа обсерватория – Планетариум. 

Осем от училищата са на територията на град Смолян, а останалите 5 в селата Широка 

лъка, Момчиловци, Търън, Смилян и Арда. 

Девет от детските градини са в град Смолян, а останалите 5 са в селата Широка лъка, 

Момчиловци, Търън, Смилян и Арда. 

Към ОДЗ с. Момчиловци и ОДЗ в гр. Смолян са разкрити три полудневни детски градини в 

с. Кутела, Виево и Река. 

По данни за учебната 2011/2012 г., учениците в община Смолян са 3509 разпределени в 175 

паралелки. В сравнение с учебната 2004/2005 г. (представени данни в ОПР) има значително 

намаление на броя на учениците (от 4701 на 3509) и броя на паралелките, който намалява от 

226 на 175. 

Децата, настанени в детски градини за същата учебна година са 1521 в 66 групи. В 

подготвителни групи са 657 деца. 

Училищата в селата Широка лъка, Момчиловци, Смилян и Арда са в списъка на 

защитените училища. Инициирана е процедура за включване и на училището в с. Търън в този 
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списък, училището е включено в списъка за учебната 2012/2013 г. Училищата в селищата 

Широка лъка, Момчиловци, Търън, и Арда са средищни училища.  

Направени са промени в посока оптимизация по отношение предучилищната подготовка 

като ЦДГ в с. Арда се влива в ОДЗ Смилян и са разкрити действащи филиали в селата 

Могилица и Арда. 

В ОДК Смолян има разкрити форми на извънкласни/извънучилищни дейности, с които се 

разнообразява училищния живот.  

 

Преподавателски състав: Обучението и възпитанието на подрастващите е поверено на 257 

учители и непедагогически персонал в общинските детски градини, на 427 преподаватели и 

непедагогически персонал в общинските училища и на 28 души, работещи в средношколското 

общежитие в град Смолян. Голяма част от педагозите в община Смолян са старши и главни 

учители, притежават съответната професионално-квалификационна степен и периодично 

повишават квалификацията си, съобразно изискванията на ЗНП, ППЗНП и на Наредба № 5 на 

МОМН от 29 декември 1996 година. 

Предизвикателствата в областта на образованието са свързани с промяната в 

демографските и социално-икономическите условия в общината и необходимостта да се 

оптимизират броя и местата в детските градини, основните и средни училища.  

По данни от общинските анализи и стратегията за социални услуги (2011-2015 г.) 

Посещаемостта в учебните заведения е над 90% като за град Смолян тя е 100%.  

Проблемите в образованието на общинско ниво са свързани най-вече с осигуряване на 

транспорт на ученици в отдалечени населени места, като в селата Белев дол, Катраница, където 

се налага да се сформират слети паралелки. 

Училищата и ученическото общежитие в общината са на делегирани бюджети. През 

последните три години почти целият сграден фонд на детските градини и училищата 

Смолян е ремонтиран и обновен по проекти, реализирани чрез Оперативна програма 

„Регионално развитие”, Социален инвестиционен фонд и общински целеви програми. 

След извършените ремонти и саниране е подобрена значително учебната среда, създадени са 

безопасни условия на обучение и труд, значително е повишена енергийната ефективност в 

посочените сгради. За децата и учениците от малцинствените групи се полагат постоянни 

грижи за социалната им интеграция. 

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. 

 

Висше образование:  

В град Смолян функционират филиал и Технически колеж към Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”(ПУ) и филиал на частния Варненски свободен университет 
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„Черноризец Храбър” (ВСУ). Филиалите на висшите училища в град Смолян разполагат със 

самостоятелна много добра учебно-материална база. 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - Филиал Смолян 

Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в град Смолян е приемник 

на Учителския институт, открит през 1962 г. 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. 

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.  

 

2.5.3. Здравеопазване  

 

По данни за 2010 г. лечебните заведения в община Смолян са: 

№ Вид лечебни и здравни заведения на територията на Община 

Смолян 

Общ брой към 

31.04.2010 г. 

I ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ:  

1. Многопрофилна болница за активно лечение –АД гр.Смолян 1 

2. 

2.1 

 

Диспансери в т.ч. 

 „ОДПЗС” ЕООД гр.Смолян 

 

1 

 
П ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  

1. Медицински център – ООД гр.Смолян 1 

2. „Диагностично-консултативен център /ДКЦ/ – Смолян“ ЕООД 1 

3. Самостоятелни лекарски практики 28 

4. Самостоятелни стоматологични практики 65 

5. Групова практика по дентална медицина 3 

6. Специализирани индивидуални лекарски практики 52 
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7. Групова практика за специализирана медицинска помощ 2 

8. „Медико-технически лаборатории” самостоятелни 15 

9. „Медико-диагностични лаборатории” самостоятелни 5 

Ш ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

1. Център „СМП“ гр.Смолян 1 

2. Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години с. Широка лъка 1 

3. Училищни здравни кабинети 19 

Таблица 12 

Лечебни заведения в община Смолян 

 

 Извънболничното обслужване се реализира от институции, с които общината 

практически няма взаимоотношения (освен като наемател на материалната база). Тези 

институции се финансират и контролират от НЗОК, респективно от РЗОК и се отчитат на нея, 

която по този начин практически управлява това обслужване. 

 На територията на общината има регистрирани следните практики: 

 Индивидуални практики за първична медицинска помощ – 28; 

 Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ – 52; 

 Лекарски практики в града – 19; 

 Лекарски практики в селата – 9; 

 “Медико-технически лаборатории” самостоятелни са регистрирани – 15; 

 „Медико-диагностични лаборатории” самостоятелни – 6; 

 Групова практика за специализирана медицинска помощ – Ретгенова-обзорна 

диагностика – 1; 

 Групова практика по вътрешни болести и кардиология – 1; 

 Амбулатории за първична медицинска помощ по дентална медицина се осъществява на 

територията на Общината от 65 изпълнители на стоматологична помощ, от тях 9 в селата; 

 Групова практика по дентална (стоматологична) медицина – 3. 

С публикуването на Наредба №3/27.04.2000 год. за здравните кабинети в детските заведения 

и училищата на МЗ (обн. В ДВ, бр.38 и изм. в 68 2000 г.) се урежда организацията и дейността 

на здравните кабинети. На територията на Община Смолян има разкрити 19 здравни кабинети, 

от тях 11 са към детските заведения и 8 към училищата.  

Осигуряването на населението с лекарствени средства се осъществява от 27 частни аптеки. 

Община Смолян съдейства за откриването на денонощна аптека в града, която работи 

непрекъснато без почивен ден.  
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С цел доближаване на медицинските услуги по-близо до хората от селата на общината, 

допълнително са разкрити фелдшерски здравни пунктове в отдалечените села Букаци, 

Бориково, Стража и Киселчово. Напълно обновена е бившата сграда на Здравната служба в с. 

Полк. Серафимово. 

При предоставянето на здравни услуги се установят следните закономерности отнасящи се 

до извънболничната и болничната помощ: 

 не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е особено 

изразено в малките населени места; 

 отказ за извършване на прегледи извън часовете за амбулаторен прием, през нощта и в 

празнични дни. В тази връзка би трябвало да бъде стимулирано създаването на групови 

практики; 

 Решаването на проблема се нуждае от по-комплексни мерки от здравно-политическо, 

социално, икономическо и управленско естество. Необходимо е разработването на 

национална програма за подобряване на условията за предоставяне на този вид помощ в 

неблагоприятни райони и малки населени места, като се оптимизира системата за 

стимулиране. 

 

2.5.4. Социални услуги 

С цел гарантиране качеството и ефективността на предоставяните услуги е необходимо да 

се осигурят достатъчен брой квалифицирани специалисти в сферата на управлението и 

предоставянето на социалните услуги. 

Актуалните данни на Дирекция за социално подпомагане към 2013 г., сочат, че на 

територията на община Смолян има:  

 

Табл. 13 Брой лица, нуждаещи се от социални грижи (по видове): 

Лица, получаващи месечни социални помощи по Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане 

137 

Лица, получаващи месечни помощи за дете до завършване на средно 

образование, но не повече от 20 годишна възраст, по Закона за социални 

помощи за деца 

3038 

Лица с увреждания, подпомагани по Правилника за прилагане на Закона 

за интеграция на лица с увреждания 

2351 

Лица с увреждания, получили Медицински изделия, помощни средства, 

приспособления и съоръжения 

1454 

Случаи на деца в риск 241 

Лица, включени в регистър за настаняване в специализирани институции- 

ДВХПР - с. Петково 

209 
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ДВХПР - с. Ровина 121 лица от 

цялата страна 

 

Табл. 14 Брой лица, обхванати в социални услуги (в общността и институции): 

 

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ 18 лица 

Проект „Подкрепа за достоен живот“ по ОПРЧР – АЛТЕРНАТИВИ  78 лица 

Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/ 20 години 42 деца 

Дом за възрастни хора с психични разстройства - мъже - с. Петково 100 лица 

Дом за възрастни хора с психични разстройства - жени - с. Ровина 87 лица 

Дом за стари хора, включително лежащо болни - с. Фатово 79 лица 

Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ гр. Смолян 47 деца и 

младежи 

Център за настаняване от семеен тип за деца от 16 до 18 години - гр. 

Смолян 

10 деца 

Наблюдавано жилище, гр. Смолян 2 лица 

Център за обществена подкрепа, гр. Смолян 51 лица 

Домашен социален патронаж 27 лица 

„Обществена трапезария“ 102 лица 

 

 

 Социални услуги извършвани в община Смолян 

В община Смолян съществуват множество резидентни институционални услуги и услуги в 

общността. Към месец март 2013 г. те са:  

 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“; 

 Дом за възрастни хора с психични разстройства - мъже - с. Петково; 

 Дом за възрастни хора с психични разстройства - жени - с. Ровина; 

 Дом за стари хора, включително лежащо болни - с. Фатово; 

 Дневен център за деца и възрастни с увреждания „ Звънче“ гр. Смолян; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца от 16 до 18 години - гр. Смолян; 

 Наблюдавано жилище - гр. Смолян;  

 Център за обществена подкрепа гр. Смолян;  
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 Домашен социален патронаж Обществена трапезария. 

 

В Община Смолян се намират 5 специализирани институции за деца и възрастни. Към 

края на 2010 г. в тези институции са настанени 368 деца и възрастни. Наетият персонал е 

190,5 човека. 

Дом за възрастни хора с психични разстройства /мъже/, с. Петково  

Институцията е открита на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, 

с диагноза шизофрения. Към 31.05.2010 година капацитетът на институцията е 100 човека, заети 

места 100, численост на персонала 51 човека.  

Здравните грижи се осъществяват от личен лекар, психиатър, фелдшер и медицински 

сестри. Обслужването е 24 часово. Социалните, психологични и трудотерапевтични дейности 

се осъществяват на базата на разработени индивидуални планове на настанените в Дома. От 

2003 година специалистите и потребителите на социалната услуга работят по проект 

„Активираща терапия”, с финансовата подкрепа на Сдружение на Базелските лекари - 

Швейцария. Основната цел на проекта е поддържане и съхраняване на жизнената и двигателна 

активност, както съхраняване и развитие на трудовите умения и навици на домуващите. 

Благодарение на сътрудничеството със Сдружението на Базелските лекари се поддържа и 

използва за развитие на спортна дейност стадиона в селото, развива се малко животновъдно и 

зеленчуково стопанство. В специално оборудвани зали се развиват творческите умения чрез 

рисуване и работа с природни материали и др. Организират се изложби, екскурзии из страната, 

походи, състезания и др. 

Част от базата на институцията е модернизирана по проект, финансиран от Фонд „Социално 

подпомагане”. 

По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Oперация 1.1: „Социална 

инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007. за Дом за възрастни с психични 

разстройства, с. Петково за строително-ремонтни работи и оборудване са осигурени 408 034. 84 

лв. 

Дом за възрастни хора с психични разстройства /жени/, с. Ровино. 

Институцията е открита през 1966 г. Институцията отстои на 8 км от гр. Смолян, кв. Устово 

и е разположена на главния път Смолян-Мадан. Към 31.05.2010 година капацитета на 

институцията е 100 места, заети места 87, численост на персонала 51. Специализираната 

институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с диагноза шизофрения.  

Към задължителните услуги, които предоставя институцията е грижата за правилно, 

рационално и съобразено с изискванията на РИОКОЗ хранене. За медицинското обслужване, 

обгрижването и храненето е осигурено непрекъснато дежурство. Всички потребители на 

услугата имат личен лекар, стоматолог, психиатър. За провеждане на психологическа, социална 

и занимателна работа и за добро лечение с настанените в институцията има лекарски кабинет, 

кабинет на психолога, занималня за социална работа и занималня за провеждане на 

трудотерапевтична дейност с библиотека.  

Ползват се услугите на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче” – Смолян 

за рехабилитация на нуждаещите се потребители. 
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Институцията работи по няколко вътрешни програми и проекти: Грижа се за себе си; Да сме 

полезни; Образователни проекти; Сръчни ръце; Занимателни игри; Спортни игри; Певческа 

група „Кокиче”; Театрална трупа; Лично творчество; Седмично кафе. 

По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Oперация 1.1: „Социална 

инфраструктура” за Дома в с. Ровино за строително-ремонтни работи и оборудване са 

осигурени 1 771 343. 47лв. 

 Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, с. Фатово. 

Институцията е открита през 1960 г. Намира се на 8 километра от гр. Смолян. Към 

31.05.2010 година капацитетът на институцията е 90 човека, заети места 79, численост на 

персонала 40 човека. 

В специализираната институция за предоставяне на социални услуги е поставен акцент на 

до болничното лечение и грижи, осъществявано от медицински фелдшер, старша медицинска 

сестра и 6 медицински сестри, осигуряващи 24 часово обгрижване. Социалната работа започва 

от самото настаняване в социалната институция. Планират се трудотерапевтични и културни 

занимания и дейности и се насърчават потребителите на социални услуги да участват в тях. 

Осигурени са и възможности самостоятелно да организират свободното си време за лични 

контакти със семейството, приятели и други лица. Организират се посещения на изложения, 

събори, пазари, панаири, екскурзии, отдих и почивки в курортите в страната и др. по желание 

на потребителите на социални услуги. 

По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Операция 1.1: „Социална 

инфраструктура” за Дома в с. Фатово за строително-ремонтни работи и оборудване са 

осигурени 1 783 520. 23 лв. 

В краят на 2010 година за специализираните институции за възрастни и услугата в 

общността се закупиха нови автомобили /бусове/, адаптирани за хора с увреждания, които ще 

осигуряват комфорта и сигурността на потребителите. 

 Дом за деца лишени от родителски грижи, с. Широка лъка. 

Специализираната институция за деца е открита през 1967 г. Домът за деца, лишени от 

родителска грижа „К. Ванчева”, с. Широка лъка е специализирана институция за деца в риск. 

Капацитетът на институцията е 60 деца от 7 до 18 годишна възраст, включително и до 

завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. Домът предоставя 

постоянна и седмична грижа. Към 31.05.2010 година капацитетът на инстититуцията е 60 деца, 

като са запълнени 57; числеността на персонала е 21 човека. 

Децата и младежите ползват психологични, социални и логопедични услуги и от Центъра за 

обществена подкрепа, Смолян. Младежите, които напускат институцията и продължават 

средното си образование в гр. Смолян, ползват услугата в общността Център за настаняване от 

семеен тип. 

Децата живеят в пет апартамента. В непосредствена близост е училището, където децата 

учат от 1 до 7 клас. 

Извънучилищната работа на децата е организирана в няколко проекта.  

 Дом за медико-социални грижи за деца с. Широка лъка (закрит) 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

Специализираната институция за деца е открита през 1960 г. Домът за медико-социални 

грижи е единствения дом в област Смолян, в който се отглеждат деца от 0 до 3 години. Домът 

предоставя постоянна грижа. Капацитетът на институцията е 36 деца. В Дома пребивават и 

деца над посочената възраст поради липса на възможности да бъдат преместени в друга 

специализирана институция или да им бъде предоставена социална услуга в общността, 

включително и резидентен тип грижа. 

Основните дейности, които се осъществяват от специализираната институция са 

отглеждане, възпитание и обучение на децата; подготовка за интеграция в обществото чрез 

посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване; 

продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални 

проблеми и др. По-голяма част от децата, настанени в ДМСГД са с дългосрочна цел 

реинтеграция в осиновително семейство и същите биват осиновени. 

Като проблем, в специализираните институции за възрастни и стари хора, се очертава 

наличието на отделения за лежащо болни. Към момента на анализа броят на лежащо болните 

е около 90 човека т.е. по около 30 човека във всяка институция (Домовете за възрастни с 

психични разстройства в селата Петково и Ровино и в Дома за стари хора в село Фатово). 

Поради невъзможността за реинтеграция в семейството или силно ограничените възможности 

за извеждане на някои от тях в услуги в общността, с годините техния брой ще се увеличава 

все повече и възниква ситуация когато специализираните здравни грижи ще са от 

първостепенно значение за сметка на социалните, психологически и трудотерапевтични 

услуги. Въпреки оказваните денонощни здравни грижи, социалните заведения не разполагат с 

необходимия широкоспектърен медицински персонал, а престоят в болнично заведение е в 

зависимост от възможностите на клиничните пътеки. Това налага на ниво министерство и 

агенция да се обсъдят въпросите и да се подходи към промяна на методиката, 

нормативната уредба и др. 

 

 Услуги в общността: 

Услугите в общността са разположени в общинския център. Към момента на проучване за 

нуждите на разработване на общинска стратегия за социални услуги (2010 г.) от услугите в 

общността се ползват над 1360 човека. Наетият персонал в услугите в общността е 56 човека. 

Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”. 

Открит е през 2002 година, в резултат на партньорска инициатива между Община Смолян, 

Министерството за Международно Развитие (МзМР) на Великобритания и Център за устойчиво 

развитие на планината (ЦУРП), в гр. Смоля. Към 31.05.2010 година капацитетът на услугата в 

общността е 48 човека; заетост 48; численост на персонала – 18 човека. 

Дневният център предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за 

цялостно обслужване на децата и възрастните с увреждания пред деня, свързани с 

предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и 

рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните 

контакти. 

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в 

която се намират децата и възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция е 
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стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с конкретните 

нужди на потребителите. 

Екипът, предоставящ социалните услуги, включва различни специалисти. Основни цели в 

работата им: - комплексното въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото 

дете или юноша; - насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и 

културното развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки човек може да развие 

потенциала си и да бъде ценен участник в общността; - създаване на оптимални условия за 

корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата; - оказване на 

подкрепа на децата и техните семейства; - осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко 

дете. 

Център за обществена подкрепа 

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/  е разкрит през м. юни 2007 г. в 

Община Смолян по проект CLIP 2 „Проект за социална интеграция и професионална 

реализация на напускащите домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителски грижи”. Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е 10 

човека и екип от 3 специалисти - двама социални работника и психолог. 

Със Заповед РД01 - 94/20.01.2009 г. се променя вида на социалната услуга в общността от 

„Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Център за обществена подкрепа”, с 

капацитет 30 човека. Финансирането на социалната услуга предоставяна в общността се 

осъществява като делегирана от държавата дейност чрез общинския бюджет с Решение на 

Министерски съвет годишен стандарт. Центърът е ремонтиран и оборудван с финансовата 

подкрепа на Фонд „Социално подпомагане”, проект „Ремонт и оборудване на Център за 

обществена подкрепа” на стойност 29 303. 26 лв. 

Центърът за обществена подкрепа е социална услуга в общността, насочена към превенция 

на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в 

умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца и младежи от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни 

родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Към 

31.05.2010 година капацитетът на услугата е 30 потребители; заетост 25; численост на 

персонала 8 човека. 

Защитено жилище 

Защитеното жилище в гр. Смолян е създадено, ремонтирано и оборудвано по програма 

CLIP 2 в партньорство с Международна социална служба - България през 2007 на стойност 34 

549 лв. Намира се в жилищна кооперация, в апартамент общинска собственост. 

Защитеното жилище е социална услуга за оказване на подкрепа, консултиране и съдействие 

на младежи, на които предстои да напуснат или които са напуснали специализирана 

институция, както и на младежи от общността по пътя към техния самостоятелен живот. Към 

31.05.2010 година капацитетът на услугата е 6 младежи; заетост - 3 младежи; успешно 

изведени от услугата 3; численост на персонала - 4. 

Целевата група включва – младежи на възраст от 18 до 25 г., които се нуждаят от подкрепа 

за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен живот: 
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младежи на възраст от 16 до 18 г., настанени в Дом за деца лишени от родителски грижи 

/ДДЛРГ/. 

Материална база: 1. Апартамент – три спални, обща дневна, кухня, санитарни помещения 

(баня и две тоалетни, перално помещение).; 2. Административен офис, където членовете на 

професионалния екип (трима социални работника и един психолог) на услугата извършват 

индивидуално консултиране и групова работа. 

Център за настаняване от семеен тип 

Център за настаняване от семеен тип - Смолян е открит на 01. 05. 2009 г. по проект на 

Община Смолян „Децата на Смолян - споделена грижа и отговорност”, финансиран по 

Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за 

рискови групи”, договор BG2006018-343.01.01-1.10. Със Заповед № РД 01-86/25.01.2010 г. на 

Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане от 

01.01.2010 г. социалната услуга от резидентен тип е делегирана от държавата дейност чрез 

общинския бюджет. 

С Решение № 315/27.07.2009 с Протокол № 20 на Общински съвет Смолян е взето решение 

за разкриване на нова социална услуга и за предоставяне на помещения за нуждите на Център 

за настаняване от семеен тип-Смолян в част от Ученическо общежитие на ул. „Д. Петров” 39, 

първи етаж, западно крило с обща площ от 275 кв. м. 

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от 

родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за 

връщане в биологичното семейство, настаняване при близки или роднини. В Центъра се 

настаняват младежи от Дома за деца лишени от родителска грижа, с. Широка лъка и от 

общността. Към 31.05.2010 година капацитетът на социалната услуга - резидентен тип е 10; 

заети места 10. В Центъра работят 6 специалисти: ръководител, социален работник, 4 

възпитатели на 24 часов график. Центърът е разположен на площ от 275 кв. м. с обзаведени 

спални помещения, дневна стая за тихи занимания и срещи, компютри с достъп до Интернет, 

трапезария с кът за отдих, оборудвана кухня за самостоятелно приготвяне на храна, сервизни 

помещения с перални и административен офис. На ползвателите на услугата са осигурени 

основните жизнени условия за пълноценен живот, грижи за здравето, условия за добро 

образование, реинтеграция в семейна среда. 

От 01.01.2011 година чрез проведен конкурс, услугите в общността Център за настаняване 

от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Защитено жилище са възложени за 

управление на външен доставчик. 

Алтернативни услуги в общността - Приемна грижа 

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в 

семейство на роднини или близки или в приемно семейство. 

Към 31.03.2010 г. на територията на община Смолян има общо утвърдени и действащи 5 

професионални приемни семейства. 

Предпоставките за развитието на приемната грижа е продължаване на реформата в 

системата за институционална грижа за деца в община Смолян чрез развитие на услуги от нов 

тип - Център за настаняване от семеен тип за младежи от 15 до 18 (19 години) в гр. Смолян и 
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приемна грижа. Основната цел е да се окаже подкрепа за продължаване процеса за повишаване 

благосъстоянието на децата в България и на реална деинституционализация. Развитието на 

социалната услуга „приемна грижа” е насочена към предотвратяване на институционализацията 

на деца в риск и осигуряване на детето на сигурна и безопасна семейна среда, както и да се 

повиши информираността на обществеността в Община Смолян и на отделни професионални 

групи относно приемната грижа и да се изгради и повиши капацитета на работещите в услугата 

„приемна грижа”. Развитието на приемната грижа се осъществява на базата на приета Годишна 

програма в партньорство с РДСП, ДСП, ОЗД, ОЦПГ, Фондация „Международна социална 

служба-България” и Община Смолян. Годишната програма е приета на заседание на Комисията 

за детето при Община Смолян. Първите настанявания на деца в семейства на роднини или 

близки са предприети от Дирекция „Социално подпомагане” - Смолян през 2001 г. От тогава до 

31.05.2010 г. тази мярка за закрила е предприета спрямо 42 деца от община Смолян, като към 

посочената дата в семейства на близки и роднини се отглеждат 22 деца - 21 от тях са от община 

Смолян, а 1 от община Мадан.  

Домашен социален патронаж 

Домашният социален патронаж е създаден през 1982 г., като местна дейност. 

Капацитетът на услугата е 110 човека, в момента домашният социален патронаж ежедневно 

осигурява за 56 възрастни и самотни хора услуги по домовете включително: доставяне на храна 

по домовете, поддържане на хигиена на основното помещение обитавано от обслужвания,  

съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко 

заболяване, помощ в общуване и в поддържане на социални контакти, развлечения и занимания 

в дома и извън него, битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на 

лице, съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК. 

Домашният социален патронаж е първата социална услуга, децентрализирана чрез конкурс 

и предоставена за управление на НПО – Областен съвет на Български червен кръст, Смолян. 

Домашният социален патронаж има възможност да увеличи капацитета си в града и има 

необходимост от проучване за разширяването й на територията на общината. 

Детска кухня – Община Смолян 

Специализирано звено „Детска кухня” осъществява своята дейност, съгласно чл. 118 и чл. 

119, ал.1 от Закона за здравето (ДВ бр.70/2004 г.). Звеното предоставя храна на деца от 6 месеца 

до 3 годишна възраст, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в яслени групи, 

социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка. 

На територията на община Смолян е обособена една майка кухня с капацитет 320 деца. 

Раздаването на храната се извършва в 6 пункта на територията на града и 3 в селата. От 2009 

год. услугата се предлага и в селата Момчиловци, Търън и Смилян. 

Домашни услуги в семейна среда – домашен помощник, социален асистент 

От 2007 г. насам тези услуги доказаха своята социална значимост и необходимост, както за 

рисковите групи в града, така и в малките населени места на територията на общината. 

Основните доставчици са местни неправителствени и търговски организации, лицензирани в 

Агенцията за социално подпомагане и работят в партньорство с Община Смолян и Дирекция 

„Социално подпомагане”. Активно се използват възможностите на Националните програми: 

„Асистенти на хора с увреждания“ по дейност „Социален асистент”, „Асистенти на хора с 
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увреждания“ по дейност „Личен асистент, „Социални услуги в семейна среда“ (Домашен 

помощник и социален асистент), Програма ФАР – Домашен помощник, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” – Социален асистент и Домашен помощник и др. Само за 

малко повече от две години ползвателите на тези услуги са се увеличили с над 100 човека. 

От една страна, от анализа на ситуацията (демографски, здравни, социално-икономически) 

на потребностите е видно, че този вид услуга все повече ще е необходима и в града и в селата, а 

от друга страна назрява заплаха, че в малките населени места няма да има достатъчен брой 

хора, които да отговарят на условията за наемане на работа. 

Обществена трапезария 

Услугата се предоставяше по проект „Обществена трапезария в община Смолян” в периода 

от 01.12.2009 до 08.05.2010 година и се финансира от Фонд „Социално подпомагане”. Стойност 

на финансовата подкрепа от Фонда за реализирането на проекта е 24 860.00 лв. Топъл обяд за 

този период получаваха 146 човека от гр. Смолян и селата Момчиловци, Търън, Смилян, които 

са на социално подпомагане, с ниски доходи, болни и самотни хора. От направените анкетни 

проучвания, през периода на предоставяне на услугата, се очертаха основните изводи, че 

услугата има значим социален ефект и е една от предпочитаните услуги от потребителите. 

Услугата продължава до края на м. април 2011 г. Основният проблем за целогодишното 

предоставяне на услугата на хора в риск е липсата на финансов ресурс и невъзможността на 

този етап той да бъде привлечен на местно ниво. 

 

 Клубове на пенсионерите 

На територията на общината са открити 17 пенсионерски клуба. В гр. Смолян броят на 

клубовете са 6, а в селата те са 11. Членовете на клубовете на територията на Община Смолян 

са 1403 човека. С Решение № 538/21.12.2006 година на Общински съвет Смолян е предоставено 

правото за ползване на помещения общинска собственост за осъществяване на дейностите на 

клубовете. През 2009 година са подобрени условията за социални контакти и дейности в 

пенсионерските клубове, като общината е инвестирала около 100 000.00 лв. за капиталови 

разходи. 

 

 Териториални организации на хората с увреждания и военноинвалидите 

На територията на община Смолян има 6 организации на хората с увреждания – Съюз на 

инвалидите; Териториални организации – Съюз на глухите, Съюз на слепите, Съюз на 

военноинвалидите, Съюз на слепо-глухите. Общата численост на членовете на организациите е 

1466 човека, като обект на социално подпомагане са 2111 човека. 

Реализира се активната политика на Община Смолян за достъпност на публичните 

институции чрез проекти за изграждане на достъпна градска и социална среда на хората с 

увреждания. Монтирани са подемни устройства в: Общинска администрация Смолян; 

Регионален исторически музей; изградени са санитарно-хигиенни помещения и осигурен 

достъп за деца с увреждания в ОУ с.Арда; І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Смолян; VІІ 

СОУ „Отец Паисий” гр.Смолян. Санитарен възел за хора с увреждания в Център за обществена 

подрепа. Три автобуса с платформи от градския транспорт са пригодени за ползване от хора с 

увреждания. Изградена е външна рампа за достъп в Планетариума, като обект с национално 
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значение, за хора с увреждания и предстои адаптиране на санитарно-хигиенно помещение за 

хората с увреждания, с което целия обект ще е достъпен за тях. 

Не са рядкост обаче и случаите за трудно достъпни жилищни сгради поради 

характеристиката на терена, липса на асансьори и изградени подходи за хора с увреждания към 

тях. Възможност за решаване на тези проблеми има в проявяването на инициативност от страна 

на кметовете и кметските наместници и неправителствените организации и разработването на 

конкретни проекти за финансиране от различни програми. 

 

Предизвикателства при предоставяне на социални услуги: 

 Осъществяване на действията във връзка с националния план за деинституционализация 

на услугите за деца; 

 Наличната добра материална база на Дома за деца лишени от родителски грижи, с. 

Широка лъка и непосредствена близост на учебно заведение за ученици от 1 до 8 клас, 

както здравословните климатични условия, налага внимателния анализ при 

преструктурирането на институцията на по-късен етап в услуга в общността с 

регионален характер, както и на институция работеща за изява и развитие на таланта на 

деца в риск; 

 Направени анализи на потребностите в специализираните институции за възрастни с 

психични разстройства показват необходимостта от разкриване на услуги в общността 

„Защитено жилище” за мъже и за жени с психични разстройства, с капацитет по 10 

човека всяка. Това ще е предпоставка за по-дългото съхраняване на социалните умения и 

връзките със семейната среда на представителите на рисковата група, а от друга страна 

ще даде възможност на специализираните институции да намалят капацитета си за 

сметка на повишаване качеството на предлаганата услуга; 

 Значителният брой възрастни (и нарастващ) и самотно живеещи хора в града предполага 

организиране на социални услуги в общността - Дневен център за възрастни и самотни 

хора в гр. Смолян; 

 Влошеното качество на живот и обедняването на рисковите групи е предпоставка за 

разкриването на социалната услуга „Обществена трапезария”, вкл. и в малките населени 

места в общината; 

 Необходимостта от развитието на широк спектър от социални услуги налага търсенето и 

разработването на модели за публично – частно партньорство за предоставяне на 

здравни и социални грижи, специализирани услуги за деца и възрастни с увреждания и 

др.; 

 

 

2.5.5. Култура и спорт 

Основните организации и дейности в общинската културна инфраструктура са както следва: 

Родопски драматичен театър  

Театърът има актьорска трупа, като инфраструктура разполага с 2 зрителни зали, фоайе, 

подходящо за изложби, търговски изложения, промоции, коктейли и др.  



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

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. 

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.  

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 са общо 42, от които 30 имат съдебна регистрация, 25 са регистрирани и в 

Министерство на културата, 18 са субсидираните читалища.  

Освен горните културни институции, Община Смолян поддържа богат културен календар, 

който включва прояви като: 

 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  

 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

В процес на икономическа криза една от най-засегнатите области е духовната и културата. 

Община Смолян поддържа богат културен календар, наситен с разнообразни събития, който 

се явява естествено допълнение към туристическия сектор. Основните проблеми са свързани с 

финансирането на културни събития и организирането на културни прояви, трудното 

поддържане и съхранение на културните и историческите паметници и сгради. Културните 

институти и читалищата се финансират със средства от общинските бюджети и субсидии от 

Министерство на културата. Общ проблем за културно-историческото наследство в областта са 

недостатъчните грижи за поддържане на паметниците на културата поради недостига на 

средства и подходящи механизми. В този смисъл са необходими инвестиции, свързани с 

реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и 

други обекти, свързани с културния живот. Необходимо е да се търсят алтернативни 

източници на финансиране.  

На територията на град Смолян има 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 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. 

Община Смолян подпомага дейността на 12 спортни клуба, развиващи дейност на 

територията на Общината. За добрата подготовка на състезателите им предоставя общинска 

база. Установен е спортен календар, който общината поддържа. 

В допълнение в с. Момчиловци има изцяло завършен комплекс „Сноуборд парк – 

Момчиловци”. Изграден със собствени средства на Спортен туристически клуб „Момчил 

адвенчър”, със съдействието на Община Смолян. Всяка година в сноуборд парка се провеждат 

зимни спортни състезания за децата от Момчиловци. В парка се предлагат рейлове, боксове и 

др. сноуборд съоръжения. Изградени са стена за катерене, чайна, ски и сноуборд гардероб. На 

туристите, желаещи да се насладят на туризма, се предлагат и други туристически 

предизвикателства: 

- пешеходни маршрути: Езеро „Момчил юнак” – Хайдушки поляни – хижа Момчил юнак 

– х. Преспа – с. Манастир – НАО „Рожен” – Сакарка Рожен – Роженски поляни; 

- планинско колоездене по маркиран маршрут с дължина 200км. (от Комплекс „Сноуборд 

парк – Момчиловци” до гр. Велинград); 

- пейнтбол. 

 

Община Смолян ежегодно организира провеждането на Ученически игри по спортовете 

футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса, шахмат, лека атлетика, плуване и 

бадминтон. Мероприятията се подпомагат финансово от Община Смолян. Общината участва 

като съорганизатор на ученическите състезания „Защита от бедствия, аварии и катастрофи”, 

„Млад огнеборец”, „Златна рибка”, „Децата здрави и щастливи с футболната игра”, състезание 

по спортно катерене за купа „Христо Христов” и Детски футболен турнир за купа „Кока кола”.  
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Основните предизвикателства в областта на културата и спорта са свързани с 

ограничените финансови ресурси на общината, която поддържа културните институции, 

културния и спортен календар. 

Проблем в сферата на спорта е недостига на средства за поддържане и основен ремонт на 

повечето от съществуващите спортни бази и за закупуване на спортни съоръжения и 

екипировки, за финансиране на спортни изяви; слабо е развит масовия туризъм сред 

младежите; недостатъчна спортна база за масово ползване от хора с увреждания; силно 

ограничени финансови средства за спорт и масов туризъм. 

Основни изводи   

Населението на общината намалява. Негативните демографски тенденции в национален 

план са валидни и за община Смолян – влошена структура на населението, застаряващо 

население, миграция. Това води и до необходимост от промени в общинските политики – 

преструктуриране в областта на образованието и оптимизиране на структурата на учебните 

заведения, предлагане на социални услуги, насочени към потребностите на увеличаващото се 

възрастно население. 

Образователното равнище на населението е добро – лицата с висше, висше-специалист и 

средно образование са 52%. 

Динамика на заетостта и безработицата са усложнени от структурните изменения в 

икономиката. Преобладават заетите в третичния сектор, а делът на заетите в първичния сектор 

е много нисък. 

Намаляващият брой ученици открива 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. 

Общината полага усилия за въвличане на своите жители в културни и спортни активности, 

но е финансово затруднена да поддържа базата си. 

Застаряващото население поставя и проблема за разширяване на мрежата от 

специализирани заведения за нуждите на възрастните хора. 

 

 

2.6. Икономически анализ 
 

2.6.1. Общ икономически профил на община Смолян 

По икономически потенциал община Смолян заема едно от последните места сред 

българските общини. Тук са регистрирани около 2000 фирми със сравнително ниска 

производителност, а процентът на безработицата е над средния за страната (16.3%).  

Същевременно община Смолян е важен търговски и туристически център и заема водещо място 

в икономиката на областта. Тук са съсредоточени над 80% от икономическия потенциал и се 

реализират над 2/3 от приходите на областта.  
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В последните няколко години икономическата активност на община Смолян се 

характеризира с криза, изразяваща се в снижаване на икономическия потенциал и 

неблагоприятни структурни промени. Наред с това е  налице и  хаотична поява предимно на 

малки предприятия – на случайни терени, което предизвиква проблеми в устройственото 

развитие и смесване на несъвместими производства. Като цяло е налице липса на съвременно 

оборудвани пространства, което довежда до неконкурентноспособност при привличането на 

местни и чужди инвеститори. 

Стопанските субекти в общината са общо 2085 (по данни от ОПР 2007-2013), от които: 

 806 са в сферата на търговията; 

 следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 276; 

 На трето място е преработващата промишленост с 225 стопански единици; 

 транспорта и съобщенията – 218; 

 строителството – 110 и др. 

С най-високи икономически показатели е търговията, следвана от туризма и услугите. 

 

Брутният вътрешен продукт и брутната добавена стойност по икономически сектори за 

община Смолян през 2009 г. са показани на Таблица 15. 

 

Година 
БДС по икономически сектори БДС, 

хил.лв. 

БВП, 

хил.лв. 

БВП на 

човек, 

лв. Аграрен Индустрия Услуги 

2009 г. 57,108 260,733 339,698 657,539 765,376 6,091 

Всичко: 657,539 = 100% 8,7 % 39,7 % 51,7 %    

Таблица 15  

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори за община Смолян 

 

От таблицата се вижда, че водещ сектор в общинската икономика са услугите (51 %), 

следва индустрията с 40% и аграрния сектор с 9%. Следва да се отбележи, че делът на  

индустрията в общинската икономика е по-висок от средния за страната (39,7% за община 

Смолян спрямо 31,3% за страната), както и делът на селското стопанство (8,7% за община 

Смолян спрямо 4,8% за страната).  

 

Райони за планиране 
Селско и горско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

Брутна добавена 

стойност 

Структура - % 

Общо за страната 4.8 31.3 63.8 100.0 

Северозападен 11.7 31.1 57.1 100.0 

Северен централен 9.2 34.5 56.3 100.0 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

Североизточен 7.2 28.7 64.2 100.0 

Югоизточен 5.8 43.1 51.0 100.0 

Югозападен 1.5 26.4 72.1 100.0 

Южен централен  7.5 38.3 54.2 100.0 

Таблица 16  

Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2009 г. 

 

В таблица 17 е показана динамиката в измененията на показателите БВП и БДС по 

отделни икономически сектори за община Смолян за периода 2007 - 2009 г. 
 

Област 

БДС по икономически сектори-хил. лв 
БДС-хил. 

лв. 

БВП-хил. 

лв. 

БВП на 

човек-лв. 
Селско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

Смолян 

2007 80,291 203,678 306,687 590,656 702,889 5,450 

Смолян 

2008 105,571 281,099 354,887 741,557 890,069 6,988 

Смолян 

2009 57,108 260,733 339,698 657,539 765,376 6,091 
Таблица 17  

Брутен вътрешен продукт и Брутна добавена стойност по икономически сектори 

От данните в таблицата се вижда, че в последните няколко години секторът на услугите в 

община Смолян се е развивал с ускорени темпове и по показателя Брутна добавена стойност 

(БДС) изпреварва промишления сектор и е водещ в общинската икономика. Това е характерно 

за цялата страна, както и за показателите за Южен централен район. 

 

2.6.2. Анализ на икономическото развитие по сектори 

Ниската степен на икономическо развитие на община Смолян до голяма степен е функция 

на обособените природни и социално-икономически предпоставки, които могат да бъдат 

разделени на две основни групи: 

 Фактори с трайно влияние върху развитието на икономическия комплекс – планинско 

географско положение, не добре развита транспортна мрежа и комуникации, планински 

климат, липса на инфраструктура, не достатъчно развита материална база, слаба 

инвестиционна привлекателност на територията; 

 Фактори с ограничено или изменящо се във времето влияние на регионалната 

икономика – ограничени запаси от полезни изкопаеми, обща макроикономическа среда и 

др. специфични конюнктурни условия. 

 

Аграрен сектор 

Районът не е земеделски и не е подходящ за развитие на интензивно селско стопанство. 

Земеделските площи са силно раздробени и не се ползват ефективно, което е една от пречките 

за развитието на отрасъла. Основният обем селскостопанска продукция е насочен към 
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задоволяване потребностите на производителите, а реализираните излишъци – за продан, 

предимно на дребно. 

Растениевъдство 

Площ на земи за нуждите на селското стопанство – 230 000 дка, в това число: 

 Ниви – 20,000 дка 

 Ливади – 80,000 дка 

 Пасища – 100,000 дка 

 Гори и земеделски земи – 15,000 дка 

 Други (застроени, пътища, дерета и др.) – 15,000 дка 

 

Данните са от регистрираните имоти в картите на възстановената собственост за вид 

територия – за нуждите на селското стопанство. 
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Засети площи и средни добиви по култури през 2012 г. 

 

№ 

 

Култури 

 

 

Култури 

Площи 

2012 г. 

(дка) 

Средни добиви 

през 2012г. кг/дка 

1. Картофи 5900 600 

2. Фуражен гpax 200 100 

3. Фасул 1000 100 

4. Градински гpax 200 100 

5. Ягоди 30 300 

6. Малини 12 400 

7. Ябълки 7 300 

8. Сливи 7 500 

Обща площ 7356  
Таблица 18 

 

Земеделски структури 

Областна дирекция „Земеделие” Смолян не разполага с информация за броя на 

земеделските кооперации, арендатори, наематели и частни земеделски стопани. Има данни 

единствено за регистрираните през стопанската 2011-2012 година земеделски производители, 

които за община Смолян са били 290 броя. 

 

Животновъдство 

Брой селскостопански животни по видове в община Смолян към 31.12.2012 год. 

Вид Брой 

Говеда – общо 2400 

  в т.ч. – крави 1520 

Овце – общо 8600 

  в т.ч. овце – майки  6800 

Кози – общо 300 

  в т.ч. кози – майки 260 

Свине – общо 27 

  в т.ч.свине – майки 10 

Птици – общо 109803 

  в т.ч. кокошки носачки 80803 

Пчелни семейства 1400 

Зайци – общо 400 

  в т.ч. зайкини – майки 100 

Таблица 19 
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Животновъдството се развива основно от индивидуални собственици на животни и може да 

се отнесе към т.н. „дребно животновъдство” – в индивидуални стопанства. На 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 основният обем дървесина се изнася от 

общината, така и за земеделието – предимно насочено към самозадоволяване. 

Независимо, че аграрният сектор има скромен дял в общинската икономика, този сектор е 

важен източник за доходи на населението, а също и предпоставка за поддържане на част от 

промишлената функция на общината – мляко и месопреработка, преработка на билки, горски 

плодове и др. 

Проблемите в аграрния сектор са свързани и с ниската степен на механизация и 

автоматизация на процесите, отсъствието на аграрна бизнес инфраструктура и квалифицирана 

работна сила. Условията за работа и живот в селските общини далеч не отговарят на 

европейските изисквания.  

Всичко това налага в новия план за развитие на общината да се набележат мерки и 

дейности, допринасящи до интензификация на селскостопанския процес, въвеждането на 

нови аграрни технологии, както и до подобряване на условията на работа и живот. 

 

Промишленост 

В индустрията в община Смолян са представени следните отрасли:  

 производство на инструментална екипировка, високополимерни изделия и градинска 

мебел; 

 производство на кабели и проводници; 

 машиностроене; 

 текстилна и шивашка промишленост; 

 дърводобив и дървопреработване; 

 строителство; 

 транспорт; 

 хранително-вкусова промишленост и др. 

 

По отношение на големината на предприятията, преобладават тези с до 10 заети – над 90%, 

с персонал до 50 заети – 6% и с над 100 заети – общо 2%. Болшинството от предприятията  91% 

са частни. 

Засега водеща роля имат инвестициите предимно в шивашките предприятия. 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. 
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С най-добри резултати е отрасъл строителство, като тук са реализирани най-големите 

приходи и най-голям относителен дял на печалбата.   

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 

жизнеспособни и високо адаптивни малки и средни предприятия, базирани на местни 

суровини, чрез съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на 

алтернативни производства. 

 

Услуги 

В сферата на търговията и услугите общината е представена от 1643 стопански единици, 

които формират най-големия дял от нетните приходи от продажби – 145 млн.лв. и ангажиран 

най-голям брой хора – 55,83% от общо заетите в общината. 

В този сектор с особена сила влиза и водещият отрасъл – туризма. Дейностите в тази област 

се осъществяват от обществени обекти, учреждения и заведения, покриващи почти пълния 

спектър на отрасъла. 

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 реализираните приходи от всички стопански 

отрасли. Нейният относителен дял обхваща 63% от всички реализирани приходи в общо 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.). 

2.6.3. Инвестиционна активност 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия  към 31 декември (хил. евро) 

 

Статистически район 

Област 
2007 2008 2009 2010 2011 

Южен централен 

район 966810.9 1340758.1 1372515.3 1659060.5 1908766.1 

Кърджали 64598.7 62112.1 60735.9 67859.4 76300.8 

Пaзaрджик 118275.4 110124 263202.9 335732.5 397258.9 

Пловдив 652991.5 928811.7 863319.9 1118325.3 1259572.0 

Смолян 29323.1 83598 113607.1 70434.4 72584.5 

Хaскoвo 101622.2 156112.3 71649.5 66708.9 103049.9 

Таблица 20 
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От таблицата ясно се вижда, че област (респективно община) Смолян през последните две 

отчетени години 2010 и 2011 е привлякла значително по-малко преки чуждестранни 

инвестиции в сравнение с предходните години, а за 2011 година е с най-малко привлечени 

инвестиции в Южен централен район. 

През 2011 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовите 

предприятия в Смолянска област с натрупване е 72,5 млн. евро или 4% от общите ПЧИ в Южен 

централен район, според данни на НСИ. В областта липсват съществени чужди инвестиции 

според регистъра на големите чуждестранни инвестиции на Българска агенция за инвестиции. 

Икономическата активност на община Смолян е представена основно от малки и средни 

предприятия. Предимно това са новоизградени частни предприятия в сферата на търговията, 

услугите и туризма. 

 

Новооткрити и фалирали предприятия през периода 2007 - 2010 година 

 

 
(брой) 

Административно-

териториални 

единици 

Новооткрити предприятия Фалирали предприятия 

2007г 2008г 2009г 2010г 2007г 2008г 2009г 2010г 

Южен централен 

район 
10,514 9,843 8,185 6,792 157 213 336 630 

община Смолян 405 339 250 208 4 8 15 12 

Таблица 21 

 

Изводи и препоръки за икономическото развитие на община Смолян 

Неизползван рационално потенциал в сектор селско и горско стопанство е: 

 култивирано отглеждане на билки, горски плодове, трайни насаждения и пчеларство; 

 животновъдство – основно овце и кози, 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. 

 

Въпреки структурните промени на места все още съществуват и действат фирми в сферата 

на: 

 електротехническата промишленост 

 традиционния за района отрасъл строителство 

 леката (шивашката и текстилна) и хранително вкусовата промишленост. 
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Не е използван потенциала на дървопреработвателната промишленост. 

 

Проблем на сектора са преобладаващият дял на дребните производители с брой заети под 10 

души. Въпреки това те имат добра ресурсна обезпеченост, относително гарантирани пазари и 

балансиращи функции на пазара на труда. 

Сериозна слабост е липсата на стратегическа специализация в промишленото развитие. 

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. 

Наличните мандри например говорят за спонтанно формиращ се клъстер по храни, базиращ 

се на (все още относително) затворен технологичен и производствен цикъл в областта на 

животновъдството и хранително вкусовата промишленост. 

Култивираното билкарство и горските плодове са потенциал за развитие на още един 

специфичен отрасъл със също затворен в общината цикъл. 

Липсват данни и информация за наличие и развитие на наукоемки отрасли в областта на 

информационните технологии, електрониката, машиностроенето. 

И в бъдеще промишлеността ще бъде насочена основно към общинския център, разчитайки 

на изградената производствена инфраструктура, традициите, квалифицираната работна ръка. 

В стратегически план, успоредно с процесите на продуктовото и технологично 

преструктуриране на съществуващите традиционни промишлени отрасли и новите 

алтернативни производства, следва да се осъществи и териториално пренасочване на 

промишлени дейности, с оглед равномерното, устойчиво развитие на цялата територия. За 

целта е необходимо създаване и на необходимите пространствени предпоставки, чрез 

осигуряване на нови устроени производствени територии. 

Най-добре развит и в качествен и в количествен аспект са сферата на услугите, 

задоволяващи потребностите на населението. Добре развити са системите на бизнес 

обслужването, здравеопазването, образованието и търговията. Спецификата на туристическата 

„индустрия” обаче изисква нова инфраструктура, кадри и дислокация на дейностите в 

перспективните територии. 
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2.7. Анализ на инфраструктурна осигуреност на територията 
 

2.7.1. Транспортна инфраструктура  

Състоянието на пътищата е от основно значение за функционирането и развитието на 

общината. Поради ограничения, налагани от релефа, община Смолян се обслужва единствено 

от автомобилен транспорт. През територията на общината не преминават автомагистрали и 

първокласни пътища.  

Второкласен път Е86 – Пловдив – Смолян – Рудозем – граница с Република Гърция, е 

основната пътна артерия на общината и чрез нея се осъществява връзката с вътрешността на 

страната.  

Републиканската пътна мрежа на територията на общината е с дължина от 181,414 км., от 

които 33,859 км второкласна пътна мрежа и 147,555 км – третокласна. Изградените 

републикански пътища с настилка са 98%. 

По-голямата част от общинската пътна мрежа е без настилка – 294,1км., пътищата с 

настилка са 189,5 км. 

Състояние на 

настилките 

Пътища II 

клас (км ) 

Пътища III 

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 88,896 364,8 (294,1 

без настилка) 

467,129 56,4 75,6 

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

 Таблица 22 

 

Както може да се види от таблицата, по-голямата част от пътищата са в лошо състояние – 

467,129км, или 70,4%, в средно състояние са 14,9% и в добро състояние са едва 51км, или 

14,7%. Голяма част от пътищата са без настилка, липсват изградени отводнителни и 

укрепителни съоръжения. 

От изключително важно значение е развитието на републиканската пътна мрежа. 

Изводи за транспортната инфраструктура:  

 От ограниченията налагани от релефа и липсата на друг вид транспорт, 

транспортната инфраструктура е проблем №1 на Общината; 

 Общинската пътна мрежа е в лошо състояние. Много от населените места са 

свързани с черни пътища, по-голямата част от пътищата са изградени преди 

20 години и настилката е амортизирана; 

 Пътната маркировка и сигнализация е стара и не е изградена спрямо 

изискванията на нормативните актове. 
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2.7.2. Улична мрежа   

Дължината на уличната мрежа в град Смолян е 104км. Първостепенната улична мрежа е 

23км, като в нея се включват главните улици – „Невястата“, „Първи май”, „Хан Пресиян”, 

„Миньорска”, бул. „България”, ул. „Родопи”, „Тракия”, „Стою Шишков“, „Васил Райдовски“ с 

обща дължина 18км, и градската магистрала с дължина 5км.  

Второстепенната улична мрежа е 86 км.  

По-голямата част от уличната мрежа е изградена преди повече от 20 години и 

експлоатационният срок на износващият пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл.  

Поради липса на достатъчно паркоместа има проблем с паркирането. То се извършва главно 

в активните платна на уличната мрежа, което затруднява движението.  

 

 Дължина 

(км) 

Настилка Неразкрити 

улици (км) 

Състояние 

Асфалтоб

етонна 

Трошено-

каменна 

Без 

Настилка 

Добро Средно Лошо 

Смолян 58,757 39,314 3,162 15,939 0,342 7,865 19,135 15,476 

Райково 23,986 18,217 0,775 3,945 1,049 4,974 10,13 3,888 

Устово 20,84 18,373 0,442 1,450 0,575 7,554 7,998 3,263 

Общо: 103,583 75,904 4,379 21,334 1,966 20,393 37,263 22,627 

Таблица 22 

 

2.7.3. Водоснабдителна мрежа за питейно-битово водоснабдяване и мрежа за отпадни 

води  

Водоснабдяването на населението се извършва от „В и К“ ЕООД – Смолян. Всички селища 

на територията на общината са водоснабдени, като степента на обхватност на водопроводната 

мрежа е 96%, което е над средното са област Смолян от 90,8%.  

Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната и канализационната инфраструктура 

на по-голямата част от град Смолян е завършена през 2010г. Това е допринесло за повишаване 

на качеството на питейната вода и за цялостно подобряване на околната среда и опазване на 

биологичното разнообразие. 

Незначителен е делът на повърхностните води (реки и дерета), използвани за питейно 

водоснабдяване. Карстовите извори формират основната и най-голяма част от водните ресурси, 

ползвани за питейно водоснабдяване.   

К.к. „Пампорово“ основно се снабдява с питейна вода от водоснабдителната система 

„Мугла – Пампорово“, включваща: речно водохващане „Голяма река“ с. Мугла, извор 

„Мугленски горен“ и извор „Мугленски долен“ в с. Мугла, с общ дебит Q=110 л/с. Водата от с. 

Мугла се подава посредством три броя помпени станции /ПС I  подем, ПС II подем и ПС III 

подем/; планинските водохващания под връх „Перелик“ са 7 броя – „ Козуятак“, „Стикленско 
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дере“, „Азмачовица“, „Туралско дере“, „Солитско дере“, „Зорлийско дере“, „Мече селище“. 

Общият дебит вода, което се подава от тях е Q = 60 л/с. Каптираните извори на територията на 

„Пампорово“ са 10 броя – „Кьор бунар“, „Студенец 1 и 2“, „Воения“, „Извор 8“, „Извор 9“, 

„Извор 10“, „Извор 11“, „Извор 12“, „Извор 12А“. Водното количество от изворите е Q=10 л/с.                               

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 10бр. помпени станции. Водата, 

която се доставя за питейни и други нужди е според изискванията и стандартите. 

Наличните водни количества позволяват Смолянска община да разчита изцяло на наличните 

си ресурси и да не закупува вода от други области в страната. 

Външната водопроводна мрежа е с дължина 335,86 км, от които етернитови водопроводи са 

70%. 198.28км, или 59% от външната водопроводна мрежа е гравитачна, а 137,58км, или 41% е 

помпажна. Вътрешната водопроводна мрежа е с обща дължина 281,1 км, 60% от които са 

етернитови. 166,53км, или 59,24% от вътрешната водопроводна мрежа е гравитачна, а 114,57, 

или 40,76% е помпажна.  

Малка част от водопроводната мрежа на к.к. „Пампорово“ е подменена. Необходимо е 

цялата вътрешна водопроводна мрежа от етернитови тръби да бъде подменена с PEHD тръби. 

Съществуващата водопроводна мрежа в к.к. „Пампорово“ не задоволява настоящите нужди от 

питейна вода. Етернитовите водопроводи често аварират и за да се отстрани водопроводната 

авария голяма част от „Пампорово“ остава без вода.  

Има 3 изградени пречиствателни станции за питейни води на територията на общината - 

ПСПВ „Превала” за водоснабдяване на к.к. Пампорово и част от гр. Смолян  – кв. Каптажа, с 

капацитет 11232 м3/ден; ПСПВ „Хубча” за водоснабдяване на кв. Устово, кв. Влахово, с. Търън, 

с. Подвис, с Бостина, с. Писаница и с. Ровино, с капацитет от 13824 м3/ден; ПСПВ „Смилян” за 

водоснабдяване на с. Смилян, с капацитет 864 м3/ден. И трите пречиствателни станции за 

питейни води са изградени преди 1990г.  

Две са пречиствателните станции за отпадните води. ПСОВ при Пампорово е въведена в 

експлоатация през 1985г. Тя е с капацитет от 3200 м3/ден. ПСОВ при Смолян е въведена в 

експлоатация през 2009г. Проектният капацитет на станцията е 33 0000 м3/ден. Чрез 

пречиствателната станция ще се изпълнят ангажиментите, свързани с осигуряване на 

качествено пречистване на отпадните води, отговарящо на всички европейски стандарти. Също 

така предпазва водите на река Черна и съответно на река Арда от замърсяване. 

В община Смолян 75% от населението е обхванато от канализационна мрежа. 

Канализационните мрежи обслужват 80% от населението на гр. Смолян. Степента на 

изграденост на канализацията за общината е 62,82% и е от смесен тип – битови отпадъчни води 

и дъждовните води се отвеждат с общи тръби. 

Степента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Смолян е 95% и е с обща 

дължина 42 543 м. В централните части на кварталите в гр. Смолян, канализацията е 

сравнително нова, строена през последните 25-35г. Около 30 000 метра от канализационните 

клонове са изградени от жителите на града през 60-те години. Те са с малки диаметри и нямат 

необходимата проводимост и се препълват при дъждове.Тези канализационни клонове не 

отговарят на техническите изисквания и трябва да бъдат подменени. 

В село Широка Лъка канализационната мрежа е изградена на 92% и е с обща дължина от 

370м.  
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2.7.4. Електроснабдяване 

Чрез подстанция 110/20 кV Смолян се осъществява електрозахранването на Община 

Смолян. В същата има монтирани 2 броя силови трансформатори 110/20 kV  с мощност 2х40 – 

50 МГВА. Инсталираната мощност в подстанция Смолян е достатъчна за развитието на региона 

в близките години.  

Следните съоръжения действат на територията на общината: 

- Възлова станция и трафопостове – 389бр. , от тях 17бр. автоматизирани. 

- Кабелни линии 20 kv – 180 км. 

- Въздушни линии 20 kV – 350 км. 

- Кабелни линии Н.Н. – 500 км. 

- Въздушни линии Н.Н. – 418 км. 

- Осветителни тела 7 000бг. 

Съществуват проблеми в отделни селища и квартали – спад на напрежението над 

допустимите норми, произтичащо от недостатъчен брой на трафопостове.  

Като цяло техническото ниво на ел. съоръженията в община Смолян е задоволително. 

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД работи по тяхното поддържане и развитие. Налага 

се доизграждането на нови трансформаторни постове. 

Газопреносна мрежа – има внесен проект за газифициране на Смолян и е одобрена от 

Общински съвет № 776/20.09.2011г. Газифицирането ще се осъществи чрез изграждане на 

разпределителна станция. До нея природния газ ще се доставя с автомобили, след което по 

тръбопроводи ще се доставя до абонатите. 

 

2.7.5. Комуникационни мрежи, далекосъобщения и пощи 

Телекомуникационните услуги в община Смолян са на сравнително добро ниво. Общият 

капацитет е около 20 000 номера, от които заетите са около 19 000. В почти всички населени 

места има пощенски станции. Общата бройка на пощенските станции на територията на 

общината са 63. 100% от телефоните постове са цифровизирани.  

Трите национални мобилни оператора – МТел, Глобул, Вивател, осигуряват покритие на 

близо 80% от територията на страната.  

Повече от половината населени места в Общината имат възможност за връзка с интернет. 

Град Смолян е много по развит в това отношение, от колкото селата в общината, което може да 

се обясни с по-слабото ползване на информационните технологии в селата. 

Постоянно нараства броя на домакинствата разполагащи с домашен компютър и интернет в 

къщи, както и на гражданите ползващи интернет на работните си места.   

 

При анализа на инфраструктурната осигуреност на територията на община Смолян е 

ползвана информация от:  

 ОПР 2007 - 2013г. на община Смолян; 



        

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 Програма за управление на утайките от Градска пречиствателна станция за отпадни води 

- Смолян за 2011 - 2013 година; 

 Общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници 

2008 -2013г.; 

 Стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015г.; 

 Данни, подадени от „Водоснабдяване и Канализация – Смолян“ ЕООД. 

 

 

2.8. Анализ на екологичното състояние 
 

2.8.1. Качество на атмосферния въздух 

Във връзка с изпълнение изискванията на Европейското и Националното законодателство в 

областта на опазване чистотата на атмосферния въздух на територията на община Смолян 

функционира автоматична измервателна станции (АИС) фини прахови частици – ФПЧ10 (с 

големина на частиците под 10 m). Паралелно се провеждат наблюдения на метеорологични 

условия в приземния слой: посока, скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура на 

въздуха, слънчево греене и влажност на въздуха.  

Съгласно класификацията на пунктовете за мониторинг АИС „Смолян” е градски фонов 

(ГФ) пункт с обхват в радиус от 100 метра до 2 километра. Той е разположен на най-

натовареното кръстовище в кв. Райково, със значителен тежкотоварен трафик. Намира се в 

непосредствена близост до бордюра на прилежащия тротоар на кръстовището. На  практика 

изпълнява ролята на транспортно ориентиран пункт за целите на вземане на решения, свързани 

с транспортния трафик -  BG0022A географска ширина 041°43'26'', и дължина  024°51'32''. 

АИС „Смолян”  функционира от 2009 година. През 2007 и 2008 година е оперирал пункта за 

мониторинг в Регионален център на околната среда и водите – Смолян. Извършва се емисионен 

анализ на фини прахови частици ФПЧ10. На територията на общината се намира и фонова 

станция „Рожен”. Изграждането и функционирането на фонов мониторинг като част от 

Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) дава възможност да се получава 

пълна, обективна и комплексна информация за състоянието на компонентите и обектите на 

околната среда на фоново ниво. Получената информация се използва за оценка на фоновото 

замърсяване.  
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На следващите таблици и графика е направен преглед на различните норми, алармени 

прагове (AП) и допустими отклонения (ДО) за замърсителите съгл. Наредба № 12  и  Директива 

1999/30/EC. 

 

ФПЧ10 Период на 

осредняване 

Норма [µg/m3] Максимален брой 

превишения на 

календарна год. 

Норма за опазване 

на човешкото здраве 

24 часа 50 35 

Норма за опазване 

на човешкото здраве 

Календарна година 40 - 

Таблица 23 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

 

Средногодишната  стойност ФПЧ10 е 46,47 g/m3  през 2012 и показват значително 

намаление в сравнение с миналите години 

 

година Средногодишната  стойност ФПЧ10 /g/m3   

2012 46,47 

2011 48,72 

2010 49,51 

Таблица 24 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

Съответно броят на дните с превишения на среднодневната норма от 50 g/m3 се е намалил  

от 118 пъти до 105. 

година броят на дните с превишения на среднодневната норма от 50 g/m3 

2012 105 

2011 119 

2010 118 

Таблица 25 

Източник: РИОСВ-Смолян 
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В следващата графика са дадени минимална, средна и максимална стойност на ФПЧ 10 за 

2012 г., като е дадена е и съответната норма. 

 

 
Фигура 10 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

 

С решение №694 на Общински съвет Смолян е приета програма за намаляване 

замърсяването с ФПЧ10 на територията на Община Смолян с цел намаляване нивата на 

замърсителите на въздуха и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 2011-2013г. 

През 2012г. са извършени 8711 средно часови измервания на ФПЧ10 от които наднормените 

стойности са 105 броя, като през месец февруари е замерена максимална стойност от 

182,30g/m3. При анализ на резултатите за 2012 г.  и както е отбелязано на графиката по-горе е 

видно, че от април до октомври /топлите месеци без отопление/ средномесечната концентрация 

на фините прахови частици е в норма. 

 

При направения анализ на годишните резултати е установено, че над 90% от годишните 

стойности на ФПЧ10 са през зимните месеци. Тези годишни стойности утежняват много като 

средногодишните концентрации на ФПЧ10, така също и допустимия брой превишения за една 

година.  
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Средногодишната стойност ФПЧ10 през 2012г. е 49,07 g/m3. 

СТАНЦИЯ 

СМОЛЯН 

2010г. 2011г. 2012г. норма 

Брой регистрирани 

превишения през 

годината 
 

118 119 105 35 

Средномесечна 

концентрация: 
 

49,51g/m3 48,72g/m3 46,47g/m3 40g/m3 

Таблица 26 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

Най-значим източник на емисии на ФПЧ10 в Смолян е битовото отопление (71%), следвано 

от  движението по пътищата (22%), обществените сгради формират малък дял от емисиите в 

Смолян. Емисиите ФПЧ10 от промишлените източници също са незначителни основно поради 

преустановяване дейността на големите предприятия и отоплителни съоръжения над 0,5 МВт. 

При анализ на резултатите за 2011г. е установено, че 70% от годишната стойност на ФПЧ10 

е през зимните месеци, като през четирите месец – януари, февруари, ноември и декември, 

месечната концентрация над 70mg/куб.м. Тези високи стойности утежняват много както 

средногодишна концентрация на ФПЧ10, като измерените стойности са: 2009 год - 47mg/куб.м, 

за 2010 год. – 50mg/куб.м, а за 2011год. - 49 mg/куб.м, при норма за опазване на човешкото 

здраве – 40mg/куб.м, така също и допустимият брой превишения за една календарна година: за 

2009год. 10бр., за 2010год. – 118бр., за 2011год. – при допустими превишения – 35 бр. годишно. 

Въпреки, че измерванията са малко на брой и съпоставката не е особено коректна,  

предложената нова площадка е с по-добри аеродинамични и метеорологични възможности за 

разсейване на атмосферните замърсители и намаляване, както на броя дни с наднормени 

стойности, така и на средногодишната концентрация на ФПЧ10. 

Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и 

слабите ветрове в община Смолян със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Смолян например 

процентът на тихото време средно за годината е 93%. Характерът на релефа, продължителното 

безветрие, сравнително високата влажност на въздуха обуславят ниската самопречиствателна 

способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на 

въздуха. 

В заключение може да се каже, че битовото отопление е определящият фактор за 

замърсяването на атмосферния въздух в община Смолян. По-високите стойности на ФПЧ10 са 

през месеците на отоплителния сезон. Останалите превишения на ФПЧ10 имат инцидентен 

характер и са в резултат на кумулативното влияние на сухо и ветровито време, неорганизирани 

емисии от градския транспорт, ремонтни дейности и пренос от вън.  
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2.8.2. Води 

Основните реки, протичащи през територията на община Смолян са: р. Черна, р. Бяла, р. 

Арда и р. Малка Арда, заедно с всичките си притоци. Тези реки са част от поречието на река 

Арда, която е десен приток на р. Марица. Освен горните реки през общината протичат: р. 

Мугленска (Тенес дере) и р. Широколъшка, които са десни притоци на река Въча. Речната 

мрежа в региона се отличава с голяма гъстота - над 2 km/km2. 

Типология категория „РЕКА” в Смолянска област 

 

№ 

Тип 

BG 

 

Име на типа 

 

Водосбор 

1 R3 

 

Планински 

реки 

-         р. Арда и притоци от извора до гр.Рудозем – ПБВ, 

-         р. Арда от гр. Рудозем до вливане на р. Черна, 

-         р. Арда между вливане на Черна река до яз.Кърджали и 

р. Ардинска, 

-         р.Маданска, 

-         Извор на Черна река до гр.Смолян, 

-         Черна река от гр.Смолян до устие, 

-         Бяла река и нейните притоци – ПБВ, 

-         р. Арда между вливане на Черна река до яз.Кърджали и 

р. Ардинска, 

-       Малка Арда – ПБВ, 

-     Давидковска река, 

- р. Въча  и притоци от извори до вл. на Широколъшка, 

- Река Чепеларска от град Чепеларе до вливане на река 

Забърдовска, 

- Река Чепеларска от извори до град Чепеларе заедно с ляв 

приток Ситково, 

- Река Широколъшка с всички нейни притоци, 

- Река Белишка*, 

- Река Сушица*, 

- р. Тъмръшка  до село Храбрино и притоци- р. 

Дормушевска и Пепелаша*, 

- Река Въча от язовир Кричим до гр.Кричим*, 

- Река Въча и притоци от река Широколъшка до яз.Въча, 

- Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и 

притоци: ляв- Бабинска, 

- Река Манастирска и река Джурковска  до Белишка, 

- р. Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. 

Юговска и р.Орешица, 

- Река Чукуркьойска и Забърдовска; 

2 R14 Пресъхващи 

реки 

- Извор на р. Върбица до гр.Златоград, 

- р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие, 

- р. Неделинска (Узундере) - ляв приток на р. Върбица. 

- р. Ерма река 
Таблица 27 

* водосбора на реките е на границата на Пловдивска и Смолянска област  
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Състояние на водните тела на територията на Смолянска община 

 

Код Водно тяло СМ/ИВ

Т 

Екологично състояние/потенциал Химично 

състояние 

Общо 

състояние Биологич

ни 

елементи 

ФХ 

елементи 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

BG3MA600R

141 

Р. 

Широколъш

ка с всички 

нейни 

притоци   
много 

добро  добро добро  Добро Добро 

BG3AR900R0

36 

р. Арда и 

притоци от 

извора до 

гр.Рудозем - 

ПБВ   умерено 

PO4, Робщ, 

Амон. йон, 

микробиолог

ия умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

BG3AR900R0

35 

р. Арда от 

гр. Рудозем 

до вливане 

на р. Черна   умерено    умерено  Добро 

Лошо 

(умерено) 

BG3AR800R0

33 

Извор на 

Черна река 

до 

гр.Смолян   умерено   умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

BG3AR800R0

31 

р.Бяла и 

нейните 

притоци-

ПБВ   добро  добро Добро Добро 

BG3AR800R0

30 

Черна река 

от 

гр.Смолян 

до устие   умерено 

БПК , NO2, 

NO3, N-общ, 

PO4, P-общ,  лошо Добро Лошо 

BG3AR700R0

29 

Малка Арда 

- ПБВ   умерено 

PO4, P-общ, 

Амониев 

йон,  лошо Добро Лошо 

BG3AR700R0

28 

р. Арда 

между 

вливане на 

Черна река 

до 

яз.Кърджал

и и р. 

Ардинска   умерено 

БПК, NO3, 

NO2, PO4, P-

общ, N-общ лошо Добро Лошо 

Таблица 28 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

Река Черна от гр. Смолян до устие – това водно тяло е в лошо екологично състояние по 

основните физико-химични показатели (БПК5, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати, азот 

общ и фосфор общ), което се дължи на заустване на отпадъчните води на гр.Смолян и други 

населени места. От проведения мониторинг през 2012г. резултатите показват превишаване на 
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стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показател цинк, въведени с Наредба № 

Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води. През 2012г. в пункта река 

Черна, гр.Смолян след ГПСОВ не са констатирани превишавания на СКОС по олово и никел, 

което определя доброто химично състояние на водното тяло.  

В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за добро 

функциониране на пречиствателната станция на гр. Смолян. За изпълнението на тази мярка 

община Смолян има одобрен проект за реконструкция на ПСОВ за третично пречистване и 

отстраняване на фосфор. 

Река Арда между вливане на Черна река до яз. Кърджали и р. Ардинска – това водно тяло е 

в лошо екологично състояние по основните физико-химични показатели по ортофосфати и общ 

фосфор, което се дължи на липсата на стъпало за отстраняване на фосфор в изградените 

ГПСОВ в гр.Смолян, Мадан и Рудозем.  

За по-добра експертна биологична и екологична оценка през 2012г. бе определено 

състоянието на биологичните елементи за качество фитобентос и риби в определени 

мониторингови пунктове на водите на р.Въча, р.Арда, р.Малка Арда и р.Върбица. Резултатите 

от изпитването на фитобентос показаха добро състояние в пунктовете. 

 

Код на мониторинговия 

пункт 
Река Пункт 

2012 

фитобентос 

Код на водно тяло 

(ВТ) 

BG3MA00065MS0750 Въча 
гр. Девин - въжения 

мост 
добро BG3MA600R134 

BG3AR00993MS0410 Арда с.Могилица добро BG3AR900R036 

BG3AR00951MS0385 Арда преди гр. Рудозем добро BG3AR900R036 

BG3AR00773MS0270 Арда с. Вехтино добро BG3AR700R028 

BG3AR00761MS0263 
Малка 

Арда 
с. Баните добро BG3AR700R029 

BG3AR00471MS0130 Върбица мост с. Крилатица добро BG3AR400R074 

Таблица 29 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

Типове  категория „ЕЗЕРА” в Смолянска област 

№ ТИПОВЕ Язовири 

Брой 

ВТ 

1 

 

L13 Средни и малки 

полупланински язовири 

яз. Въча , яз. Бенковски 

 

 

2 

2 

 

L3 Малки торфени и свлачищни 

езера, Планински язовири 

Смолянски езера, яз. „Горубсо“ 

(„Златоград“, „Аламовци“) – ПБВ 2 

   ВСИЧКО 4 
Таблица 30 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

На територията на община Смолян има изградени 8 броя микроязовири. 

На територията на общината няма установени и проучени минерални води с доказани 

лечебни свойства. Считаните за такива – извор Влаховски, намиращ се на левия бряг на река 
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Черна, под кв. Влахово и 6 броя извори в района на с. Могилица – не са проучвани относно 

количествените и качествените им показатели, поради което не се използват за лечебни цели. 

Два от тях – сондажите в с. Киселчово и в Бързелово дере, са топли (термални) с температура 

над 40 °С. 

Основно въздействие върху водите оказват два фактора – битовите отпадни води и 

промишлените отпадни води. Въведената в експлоатация пречиствателна станция – Смолян 

работи с много добър пречиствателен ефект, като се отчита сериозно подобрение в качеството 

на водите на реките Арда и Черна. 

 

Мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води 

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в района 

на РИОСВ-Смолян през 2012 г. обхваща 8 хидрогеоложки пункта, 3 от тях попадат в община 

Смолян: 

 BG3G00000PgMP078 - Извор „Бралото“, кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян, 

(Контролен мониторинг); 

 BG3G00000PtMP100 - Извор - НИМХ № 336, с. Мугла, общ. Смолян (Контролен 

мониторинг); 

 BG3G000A+PtMP105 - Извор „Свети Иван“, гр. Смолян, общ. Смолян (Контролен 

мониторинг). 
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Фигура 11 

 

Оценка на химическото състояние  на подземни води от района на РИОСВ – Смолян, 

попадащи в община Смолян - 2012 г. 

№
 п

о
 р

ед
 

Код ПВТ  Име ПВТ 

Оценка на химическото състояние  на подземни води - 2012 год. 

База - националната мрежа за 

мониторинг на химичното състояние на 

подземните води  

База - собствен мониторинг на 

химичното състояние на подземните 

води  

Параметри с 

концентраци

и на РС над 

ПС 

Параметри с 

концентраци

и на РС над 

Стандарт  

Състояни

е 

Параметри с 

концентраци

и над ПС 

Параметри с 

концентраци

и над 

Стандарт  

Състояни

е 

1 
BG3G0000Pg302

1 

Пукнатинн

и води - 

Смолян 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

2 
BG3G00000Pt04

3 

Карстови 

води - 

Смолянски 

масив 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

3 
BG3G00000Pt03

9 

Карстови 

води - 

Настан - 

Триградски 

басейн 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

Таблица 31 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

BG3G0000Pg3021 /Пукнатинни води - Смолян/  

ПВТ е разположено в Западните Родопи и има площ от 194 км². Водоносния хоризонт е 

изграден от  риолити, андезити, риодацити, туфи, туфити. ПВТ се подхранва от инфилтриращи 

се валежи. Средна дебелина на ПВТ  - 700 м, среден коеф. на филтрация - 0,016 - 0,08 м/ден, 

среден модул на подзем. отток  - 1 л/сек/км². От извършените наблюдения върху химичното 

състояние на определените параметри в мониторингов пункт при гр. Смолян (Извор "Бралото", 

кв. Райково) не се фиксира завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС. Подземно 

водно тяло BG3G0000Pg3021 е в добро химично състояние. 

 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt043 /Карстови води - Смолянски масив/ 

ПВТ е разположено в южната част на Източнобеломорски басейн. Водоносният хоризонт е 

изграден от мрамори - ерозирали, гнайси, калкошисти, амфиболити, а покриващите ПВТ 

пластове в зоната на подхранване – конгломерати, пясъчници, аргилити, мергели. ПВТ има 

площ от  158 км²,  средна дебелина на ПВТ  - 1 – 500 м, среден модул на подзем. отток  -  5 

л/сек/км². Подхранването на карстовия поток става от валежите, от пукнатинната вода на 

риолитовия покров (където последните лежат върху мраморите). В открития карст водата е 

силно уязвима на замърсяване. От извършените наблюдения върху химичното състояние на 

определените параметри в мониторингов пункт при гр. Смолян (Извор "Свети Иван") не се 
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фиксира завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС. Подземно водно тяло 

BG3G00000Pt043 е в добро химично състояние. 

 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt039 /Карстови води - Настан - Триградски басейн/  

ПВТ e разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн. В мраморния комплекс 

са развити типични повърхностни и подземни карстови форми – пропасти, понори, пещери и 

др., една част от реките (р. Широколъшка) при навлизане в басейна получават само 

подхранване от басейна, други (р. Буновска,  р.Триградска, р. Мугленска) – губят изцяло или 

по-голяма част от водите си, като в самия басейн водата в коритата им няколкократно се 

появява и изчезва, но при всяко ново появяване дебитът им се увеличава, р. Кричим взема 

началото си от карстовия басейн. Водоносният хоризонт е изграден от мрамори, а покриващите 

ПВТ пластове в зоната на подхранване – риолити и риодацити. ПВТ има площ от  228  км², 

средна дебелина – 1-500 м, среден модул на подземния отток – 10 л/сек/км2. ПВТ се подхранва 

чрез инфилтрация на валежни води, втичащите се в него реки и дерета, частично от 

кондензацията на водните пари на въздуха, движещ се в зоната на аерация. Посоки и степен на 

обмен с повърхностни води –  подхранва и дренира, пряк обмен с повърх. води, генерална 

посока на движение на карстовия поток е от югоизток на северозапад. Това е най-горният 

хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.   

От извършените наблюдения върху химичното състояние на подземните води в 

мониторингови пунктове при с. Беден (Извор - НИМХ № 39а) и с. Мугла (Извор - НИМХ № 

336) не се фиксира завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.  

Подземно водно тяло BG3G00000Pt039 е в добро химично състояние. 

 

Източници на замърсяване на водите на територията на общината 

Замърсяването на реките и деретата с органични вещества от отпадъчните битови води 

влияе върху качествата им. Липсата на пречиствателни съоръжения и заустването на отпадните 

води от канализацията директно в реките и деретата, води до постоянно натоварване на водните 

течения с органични замърсители. До момента на въвеждане в експлоатация на ГПСОВ-

Смолян, единствената действаща ПСОВ е изградена през 1985г.за пречистване на водите в к.к. 

„Пампорово”. Останалите населени места нямат изградени пречиствателни съоръжения. 

Ниската ефективност на пречистване на пречиствателните станции в предприятията от 

хранително-вкусовата промишленост е една от причините за съществуващото замърсяване на 

водоприемниците, в които се заустват производствените отпадъчни води. 

Пречиствателните станции на мандрите в с. Славейно и Кутела, на „Смиледа” ЕООД – с. 

Смилян са в лошо техническо състояние, не се поддържат и експлоатират правилно, нуждаят се 

от реконструкция или изграждане на нови съоръжения. 

Отпадъчните води от промишлен и битов произход предизвикват замърсяване на водите на 

р. Черна, оттичащи се към Гърция. 
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През 2012г. от ПСОВ-Смолян са генерирани следните отпадъци сравнени с 2011г.: 

Вид на отпадъка код Количества за 

2011г./т 

Количества за 

2012г./т 

Отпадък от 

решетки и сита 

190801 7,4 5,555 

Отпадък от 

пясъкоуловители 

190802 16.860 13,35 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води 

190805 82,4 270,16 

Таблица 32 

 

Според действащата нормативна уредба тези отпадъци са идентифицирани като неопасни. 

Отпадъците от площадката на пречиствателната станция до депо за ТБО в местността 

Теклен дол се транспортират по следния маршрут: от площадката на ГПСОВ по локален път до 

път Е-76. По път Е-86, кв. Устово посока към гр. Смолян и от там по път гр. Смолян-с. Мугла и 

после се отбива по довеждащ път до депото. 

Отпадъците от решетки, сита и пясъкоуловители се транспортират от фирма Титан-Клинър 

до депо за битови отпадъци. Обезводнената утайка от пречистването на отпадните води се 

транспортира да депо за ТБО със собствен транспорт на оператора ВиК-ЕООД гр. Смолян. 

 

2.8.3. Почви  

Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

Извършен е мониторингът на почвите на територията на РИОСВ Смолян по Националната 

система за почвен мониторинг І и ІІ ниво – „вкисляване“, като почвите се изследват в две 

дълбочини. 

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг Ι-ро ниво за 2012 година 

от които са взети проби са пункт 165 – с.Триград, пункт 166 – с. Настан, пункт 167 – с. 

Михалково, пункт 181 – с. Киселчово, пункт 182 – с.Кукувица, пункт 183 – с. Студенец, 

пункт 197 – с.Чокманово, пункт 198 – с. Момчиловци, пункт 199 – с. Дряново, пункт 213 – с. 

Враници. 

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг ΙΙ-ро ниво за 2012 г., от 

които са взети проби са Роженски ливади, Ливада преди с.Борино срещу Водна кула и Ливада 

преди с.Борино срещу чешма под Параклис.  

Съгласно допустимите норми за съдържание на тежки метали за фонови почви и предвид 

това, че районът на изследване се намира в богати на руди земни пластове, много от 

резултатите са над допустимите концентрации. От извършения анализ на почвените проби, 

наднормените стойности са за олово, мед, цинк, кобалт, никел, арсен. 
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Резултатите от мониторинга през 2012 г. – ІІ ниво, вкисляване, показват по-скоро висока 

киселинност на почвите – почвите от всички пунктове са показали киселинно-алкалното 

равновесие в почвата pH = 4, или минимално по-високо. Това е ориентировъчен показател за 

висока киселинност на почвите, дължаща се на процесите на изветряне на първичните 

минерали и е свързан с тяхната хидратация и с излужването на освободените от състава на 

кристалните решетки алкалоземни и алкални катиони. 

Сравнено с изпитваните показатели за предходната 2011 г., резултатите за същите за 2012 

г. са с близки стойности, което показва, че няма промяна на цялостната картина от предходната 

година до момента на пробонабирането. 

На територия на РИОСВ Смолян не се провежда мониторинг за засоляване на почвите в 

региона. 

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, 

битови, промишлени и селскостопански отпадъци). 

През 2012 г. се наблюдава замърсяване на почвената повърхност преди всичко със 

строителни и битови отпадъци, не са констатирани замърсявания с производствени и опасни 

отпадъци. На територията на община Смолян са замърсени 11 площи с площ 0.105 дка. 

 

2.8.4. Управление на отпадъците  

Всяко тримесечие в РИОСВ-Смолян се получава информация от общините за извършени 

дейности по изпълнение на програмите и количества разделно събран отпадък. В таблицата са 

дадени количествата разделно събран отпадък в община Смолян от системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, както следва: 

 

Община Разделно събран отпадък Общо събран 

отпадък /т/ хартия 

/т/ 

пластмаса 

/т/ 

стъкло 

/т/ 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

Смолян 5.405 5.869 7.889 6.945 11.06

0 

9.711 24.35

4 

22.525 

Таблица 33 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

Спрямо 2010 г. за последните две години разделно събраните отпадъци значително са 

намалели, като през 2010 г. са били съответно: хартия – 67.07 т., пластмаса – 12.52 т., стъкло – 

34.82 т. или общо събрано количество: 114.41 т. 

 

 Битови отпадъци  

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на общините, като 

дейността в повечето общини е предоставена на оператори. В региона са обхванати почти 
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всички населени места с изключение на тези с труден достъп и население под 20 човека. 

Обхванатото население в системите на организирано сметосъбиране и транспортиране на 

отпадъците е 151 065 човека, което представлява 99,60 % от общия брой на населението на 

територията на РИОСВ-Смолян. Този процент е постигнат благодарение на безлихвените 

кредити отпуснати от ПУДООС на общините за закупуване на съдове и техника. С тази цел 

през 2012 г. бяха усвоени кредити от общините Рудозем и Баните.  

 

Състоянието на организацията по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в 

община Смолян е посочено в таблицата: 

 

 

 

О Б Щ И Н А 

 

 

Общ брой 

население в 

общината 

Брой население 

включено в 

системата за 

организирано 

сметосъбиране и 

транспортиране 

 

 

% от общото 

население 

Смолян 41 452 41 427 99.94 

 
 

Таблица 34 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

 

 

 

Генерирани битови отпадъци на община Смолян в периода 2006-2010 г. 

 

 
Фигура 12 

Източник: РИОСВ-Смолян 

Забележка: Количеството на отпадъците са по данни на оператора от  

извършвания входящ контрол на депото в м. „Теклен дол” 
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Освен по системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, се работи и по 

разделното събиране на масово разпространени отпадъци от домакинствата. В  община Смолян 

има създадена организация за разделно събиране на портативни батерии по договори с 

организации по оползотворяване. 

Пет общини в област Смолян сред които и община Смолян имат сключени договори с 

организации по оползотворяване за разделно събиране на ИУЕЕО. През 2012 г. само община 

Девин е отчела предадени за обезвреждане  отпадъци от ИУЕЕО. Общините Сатовча и Чепеларе 

имат сключени договори с организации по оползотворяване на ИУМПС, като все още същите не 

се изпълняват.  

В таблицата по-долу са представени данните за 2012г. за обхванато население в община 

Смолян в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, МРО и биоразградими 

отпадъци: 

 

Община 

Брой на 

населението 

в общината 

Разделно 

събиране на 

отпадъци, както 

следва: 

% 

население, 

обхванато от 

системите за 

разделно 

събиране 

Брой на 

обслужваното 

население 

Брой на 

пунктовете за 

разделно 

събиране на 

различните 

видове МРО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Смолян 41 452 Отпадъци от 

опаковки  

45.60 % 18 903 81 площадки  

 

НУБА 58.60 % 24 294 24 

контейнера 

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

16.89  % 7 000 300 кофи  

Фамилно 

компостиране 

3.05 % 1 264 440 

компостера 

Таблица 35 

Източник: РИОСВ-Смолян 

 

Спрямо 2011 г. процентът на обхванатото население от разделното събиране се е увеличил 

с почти 1,5 %, а броят на пунктовете за разделно събиране се е увеличил с 3 бр. 

За територията на Община Смолян е в действие общинска стратегия за поетапно 

намаляване на биоразградими отпадъци, със срок на 2011-2020 г. Стратегията обхваща 

дейностите, свързани с управлението на биоразградими отпадъци, образувани на територията 

на община Смолян. За целта от Община Смолян са закупени и раздадени на населението 200 бр. 

компостера, също така са разположени 300 бр. кофи за събиране на биоразградими отпадъци. В 

парковете и градините на гр. Смолян са разположени 20 бр. компостера за компостиране на 

биоразградими отпадъци от зелените части. Налице е изграден компостен център в с. Турян. 

Предвижда се изграждане на открит компостен център в с. Смилян, въвеждане на фамилно 

компостиране в част от гр. Смолян, както и в някои от по-големите села в общината, както и 

намерения за поетапно разширение на обхвата през следващите години, разделно събиране и 

компостиране на биоразградими отпадъци от паркове и зелени площи. С реализиране на 

планираните мерки в Стратегическия план, се очаква биоразградими отпадъци да бъдат 
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намалени до 66,57 кг/жит./год. през 2020г., като през 1995 г. базисното количество 

биоразградим отпадък е 190.2кг./жит./год. 

 

 Строителни отпадъци 

Сериозен проблем в района се очертава управлението на  строителните отпадъци. В 

община Смолян има специално отредени площадки за строителни отпадъци, където се 

контролират постъпващите отпадъци. В останалите общини няма такива депа, което води до 

безконтролно изхвърляне на отпадъците в контейнерите за битови отпадъци, на неразрешени 

места и образуване на нерегламентирани сметища, като само малка част от тях се депонират на 

регионалните депа. Отчетност за постъпилите строителни отпадъци се води само за тези, които 

се депонират на регионалните депа. 

 

 Производствени и опасни отпадъци 

На територията на РИОСВ-Смолян през 2012 г. са работили 8 фирми, извършващи 

дейности по оползотворяване на производствени отпадъци. Това са фирмите „Карлък-97” ООД, 

гр. Смолян – оползотворяване на отпадъци от метали, ТПК „Мебел”, гр. Смолян, „Визит пел” 

ООД, гр. Смолян, „Тераком” ООД, „Леском” ЕООД – оползотворяване на отпадъци от 

дървесина, „Екоенергия-Доспат” ООД – производство на ел.енергия, „Платаниус-4” ЕООД – 

оползотворяване на пластмаси. 

От производствените отпадъци не е решен проблема с фирмите, генериращи малки 

количества текстилни отпадъци, поради липса на интерес от тяхна страна да търсят фирми за 

оползотворяването им и същите се предават на депа за обезвреждане, след издадени становища 

от РИОСВ-Смолян за охарактеризиране на отпадъка. 

От опасните отпадъци все още не е решен проблема с предаването на фирми на твърдите 

остатъци от пясъкоуловители и маслено-водна сепарация – същите се съхраняват на 

площадките, а тези които не съдържат масла след изсушаване се депонират. 

 Болнични отпадъци 

Опасните болнични отпадъци, които се генерират на територията също се предават на лица 

притежаващи Разрешение или Регистрационен документ за дейност транспортиране и 

обезвреждане на базата на сключени договори, копия от които са предоставени в РИОСВ-

Смолян. Това важи не само за отпадъците от болниците в региона, а и тези от  диспансери, 

медицински центрове, лаборатории и частно-практикуващи лекари. Наблюдава се увеличаване 

броя на получените в РИОСВ-Смолян транспортни карти за количествата предадени за 

обезвреждане отпадъци, генерирани от частно-практикуващи лекари и стоматолози. Най-

голямо количество опасни отпадъци от хуманитарното здравеопазване генерира МБАЛ-

Смолян. 

Инсталации за третиране на отпадъци от хуманитарното здравеопазване на територията на 

РИОСВ-Смолян няма. Неразрешени проблеми с болнични отпадъци на територията също няма. 
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2.8.5. Шумово замърсяване 

Акустичната обстановка в населените места е предмет на системно наблюдение, оценка и 

анализ, осъществяван от органите на държавния здравен контрол. Ежегодно РИОКОЗ изготвя 

шумовата характеристика на гр. Смолян, която отразява шума, създаван от движението на 

моторните превозни средства като основен източник на шум в урбанизираната среда. Целта е 

да се подпомогнат органите на местното самоуправление за разработване и прилагане на мерки 

намаляващи или предотвратяващи шума в града. 

 Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в 

околната среда 

През отчетната 2012 г. са извършени 21 бр. проверки и измервания на източници на 

промишлен шум от 21 бр. обекти, като проверките са с пет повече спрямо 2011 г.  

За предприятията беше проведен контрол, освен за спазване на нормата 70dB(A) по 

границата на промишлената площадка, а така също и спазване на граничната норма от 55 dB(A) 

през дневния период в т.н. ”място на въздействие” – пред най-близката жилищна сграда. 

Резултатите от измерванията показват, че няма надвишения на допустимите нива на шума, 

което важи и за 2011 г. 

В сравнение с предишни периоди на измерване не се наблюдават съществени изменения на 

отчетените нива на шума излъчван от промишлените обекти. 

 

2.8.6. Защитени територии и биоразнообразие  

На територията на община Смолян има 26 защитени територии, обявени по Закона за 

защитените територии, попадащи в 4 от определените в закона категории с обща площ 883,56 

ха. 

Наименование Категория 
Собственост и 

стопанисване 

Територия 

/хектари/ 

Попада в 

територ. обхват 

на следните 

общини 

Приет  

план за 

управление 

"Сосковчето" Резерват Държавата-МОСВ 177.757 Смолян Да 

"Момчиловски 

дол" 

Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 33.560 Смолян Да 

"Амзово" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 0.319 Смолян Не 

"Калето" 
Защитена 

местност 
Държавна публична 3.036 Смолян Не 

"Падала" 
Защитена 

местност 

Държавна публична 

Частна 

Стопанисвана 

от общината 

34.138 Смолян Не 

"Ливадите" 
Защитена 

местност 

Частна Стопанисвана 

от общината 
1.001 Смолян Не 

"Рожен" 
Защитена 

местност 

Кооперативна 

Частна 
110.509 Смолян Не 

"Момина вода-

Ахматица" 

Защитена 

местност 

Кооперативна 

Частна 

Общинска публична 

37.204 Смолян Не 
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"Връх 

Средногорец" 

Защитена 

местност 

Държавна публична 

Частна 
121.053 Смолян Не 

"Крепоста 

Градището" 

Защитена 

местност 

Частна 

Държавна публична 

Кооперативна 

Стопанисвана 

от общината 

9.753 Смолян Не 

"Лятната гора" 
Защитена 

местност 

Държавна публична 

Общинска публична 
42.125 Смолян Не 

"Дълбок дол" 
Защитена 

местност 
Държавна публична 5.973 Смолян Не 

"Врача" 
Защитена 

местност 
Държавна публична 4.050 Смолян Не 

"Чернока" 
Защитена 

местност 
Кооперативна 7.366 Смолян Не 

"Турлата" 
Защитена 

местност 

Кооперативна Частна 

Стопанисвана 

от общината 

18.352 Смолян Не 

"Хубча" 
Защитена 

местност 

Държавна публична 

Съсобственост 
48.460 Смолян Не 

"Соскучански 

дол" 

Защитена 

местност 

Държавна публична 

Частна 
112.789 Смолян Не 

"Бориковска п-

ра" 

Природна 

забележителност 
Държавна публична 0.999 Смолян Не 

"Улцата" 
Природна 

забележителност 
Държавна публична 0.954 Смолян Не 

"Невястата" 
Природна 

забележителност 

Държавна публична, 

Частна 
49.655 Смолян Не 

"Ледницата" 
Природна 

забележителност 

Държавна публична, 

Съсобственост 
11.157 Смолян Не 

"Момата" 
Природна 

забележителност 
Общинска публична 1.577 Смолян Не 

"Сарийска чука-

Главата" 

Природна 

забележителност 
Общинска публична 2.154 Смолян Не 

"Смолянски 

езера" 

Природна 

забележителност 
Държавна публична 51.158 Смолян Не 

"Градище" 
Природна 

забележителност 
Държавна публична 7.337 Смолян Не 

"Смолянски 

водопад" 

Природна 

забележителност 
Общинска публична 0.200 Смолян Не 

Таблица 36 

 

Като цяло ЗТ на територията на общината са много на брой, но малки по площ и не могат 

да осигурят адекватно опазване на видовете и местообитанията представени там. 

Показателен за ролята и значението на защитените територии, както и за отношението на 

местните общности към тях, е факта, че повечето от тези предложения са стартирани в резултат 

на местни инициативи. 

Като част от процеса на присъединяване на България към Европейския съюз започна 

изграждането на екологичната мрежа Натура 2000. На територията на общината попадат части 

от 6 зони. Три от тях са предложени за обявяване по Директивата за птиците и три са 

предложени за обявяване по Директивата за местообитанията както следва: 
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Зони в обхвата на Натура 2000 

 

Име Тип Землище площ ха 

Триград - 

Мурсалица 

пт 

 

Мугла, Гела, Широка лъка, Солища, 

Стойките, Киселичево, Кремене, Турян, 

Смолян 

19435,7 

 

Персенк пт Широка лъка 1561,7 

Добростан пт Славейно, Кутела, Петково 1816,8 

Родопи – средни мс Славейно, Кутела, Петково, 

Момчиловци 

2651,3 

Родопи – западни мс 

 

Мугла, Гела, Широка лъка, Киселичево, 

Кремене,Турян, Смолян, Бориково, 

Могилица, Кошница,Смилян, Букаците, 

Сивино, Горна Арда, Арда, Полковник 

Серафимово 

29059,3 

 

Циганско градище мс Горово 153,2 

Таблица 37 

2.9. Териториална структура и устройство на територията 
 

В териториалната структура на Община Смолян влизат 86 урбанизирани селищни 

територии – град Смолян и 85 села /Алиговска, Арда, Баблон, Белев дол, Билянска, Бориково, 

Бостина, Буката, Букаците, Виево, Влахово, Водата, Вълчан, Върбово, Габрица, Гела, 

Гоздевица, Горна Арда, Горово, Градът, Гращица, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ельово, 

Заевите, Змиево, Исьовци, Катраница, Киселчово, Кокорово, Кошница, Кремене, Кукувица, 

Кутела, Левочево, Липец, Лъка, Люлка, Магарджица, Милково, Могилица, Момчиловци, 

Мъгла, Надарци, Орешец, Остри Пазлак, Петково, Пещера, Писаница, Подвис, Полковник 

Серафимово, Попрелка, Потока, Река, Речани, Ровина, Селище, Сивино, Славейно, Сливово, 

Смилян, Соколовци, Солица, Средок, Стикъл, Стойките, Стража, Сърнино, Тикале, Требище, 

Турян, Търън, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чамла, Чеплетен, Черешките, Черешово, 

Черешковска река, Чокманово, Чучур, Широка лъка/. По данни от преброяването на 

населението през 2011г. в три от селата няма нито един жител – с. Баблон, с.Сливово и с. 

Чамла. 

  

Териториално-урбанистична структура 

 Йерархична система от градове. 
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В НКПР (фиг.1) са определени 4 типа агломерационни ареали и е прецизиран техният 

обхват. Община Смолян попада в типа агломерационни ареали на средни градове, стеснени до 

обхвата на ядрото в територията на собствената община. 

Агломерационните връзки са слабо изразени, но имат потенциал за евентуална бъдеща 

проява по отношение на най-близките малки населени места. Общината е представена от град 

Смолян, който е областен център попадащ в 3-то ниво на йерархичната система от градове-

центрове (средни градове, центрове с регионално значение за територията на областите – 

областни градове и други изявени центрове). 

Град Смолян е център на агломерационен ареал в Община Смолян. Той е както 

административен, така и пространствен център на общината. В него е концентрирано над 70% 

от населението в общината и заема над 18% от общата селищна територия. Над 90% от 

производствените и социалните терени са обособени главно в град Смолян.  

 

Фигура 13 Йерархична система от градове-центрове,  

Национална стратегия за регионално развитие на  Република България. 

 

В градоустройствена класификация на населените места по брой жители град Смолян 

попада в категорията „средно-голям град”. Селата Момчиловци и Широка лъка са от категория 
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„средни села”. 11 са населените места от категория „малки села” и 67 от „много малки села”. 5 

села са обезлюдени и нямат постоянно население (Сливово, Баблон, Водата, Гращица и 

Магарджица). 

 

 Основни и второстепенни урбанизационни оси на развитие (фиг. 2) – отчитащи 

транспортните направления на коридори от трансевропейската транспортна мрежа и други 

транспортни мрежи с национално значение. 

 

Фигура 14  

Полюси и оси на развитие, Национална Стратегия за регионално развитие. 

 

При формирането на пространствена структура на общината водеща роля имат 

географската  характеристика и основните урбанистични оси. В пространственото развитие на 

селищната структура речните долини са един от основните фактори  за развитие на селищната 

структура. Те са благоприятни за развитието на земеделие и терени за производство. От друга 

страна планинските масиви са географският ограничител за развитие на селищната структура, 

но благоприятни за развитие на туризма в общината. 

Основните урбанистични коридори/оси в общината са: 

 Урбанизационна ос от национално значение е Тракия – Беломорие (Ксанти – Смолян – 

Пловдив – р.Дунав). В момента изградени функционални връзки по тази ос има между Пловдив  

и Смолян.  
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Община Смолян е част от второстепенната урбанистична ос на развитие по направление 

Карлово – Пловдив – Смолян – Рудозем. 

 Урбанизационна ос с регионален характер е представена от функционални връзки между 

Югозападен и Южен централен регион (Гоце Делчев – Смолян – Кърджали – Хасково). Град 

Смолян е опорно звено в урбанистичния коридор и фактор за развитие на региона.  

 Урбанизационните оси с локален/местен характер са свързани с административния и 

пространствен център град Смолян и изградените функционални връзки с останалите населени 

места (вторични центрове).  

Около вече формираните вторични ядра вследствие от „пулсациите” породени от 

взаимодействието на селищната структура са обособени териториални структури, а именно: 

Момчиловци и Соколовци на североизток, Могилица и Арда на юг, Широка лъка – Стойките в 

югозападната част и Мъгла. В подкрепа на урбанизационните коридори и формираните 

урбанистични ядра/ареали са проучванията на селищната мрежа по функционалните системи – 

обитаване, труд, отдих, обслужване и урбанистичните функционални връзки. 

Според основното си предназначение териториите в Община Смолян биват: урбанизирани 

територии, земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии 

за възстановяване. 

Географската характеристика, транспортната инфраструктура и стопанските и демографски 

условия формират селищната структура и концентрация в общината, като включва един 

средно-голям град Смолян – административен и пространствен център и 5 села, които са 

вторични центрове – ядра в общината. Това са селата Широка лъка, Момчиловци, Смилян, 

Могилица, Мъгла. Над 10 села в общината имат променяща се миграционна динамика, а 

останалите са в процес на демографски срив и обезлюдяване. Само в 10 села има 

функциониращи училища, в повечето от тях отсъства й канализация. Над 30 села са ограничени 

в развитието си поради отдалечеността си от общинския център на над 30 км. В селата липсва 

възможност за трудова заетост, вследствие на което младите хора емигрират. Необходимо е 

изготвяне на стратегия за полицентрично развитие на общината и региона и засилване на 

функциите на вторичните центрове, които да рефлектират върху останалите села в арела, 

формиращи пространствена селищна структура. 

Земеделски територии заемат 27% от територията на общината. Долините на реките 

предоставят плодородни почви и обуславят развитието на селскостопанство. Горски територии 

заемат по-голямата част от Община Смолян – около 63% и са основен ресурс за развитие на 

системата труд и  туризма. 

Община Смолян е част от агломерационните образувания от туристически тип, развити под 

влияние на съвременните урбанизационни процеси и преобладаващите туристически функции 

на основата на специфичните ресурси за планински и балнеоложки туризъм. 

Система Обитаване  

Основните функциите на системата обитаване е концентрирано основно в град Смолян, 

като в него е ситуирано над 71% от общото население и близо над 50% от наличния жилищен 

фонд. Обезлюдяващите територии са с жилищен стандарт над 80 кв.м/жител, включващ 

малките населени места, които са в депопулация. Територии с относително задържане на 

населението са с жилищен стандарт между 50 и 80 кв.м/жител, в които намалява населението и 

свободният жилищен фонд. Жизнените територии  в общината са със стандарт на обитаване от 
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30 до 50 кв.м/жител.  Вторични центрове/селища са с  жилищен стандарт 25-39 кв.м/жител, а 

концентрацията на населението в град Смолян е  около 25 кв.м/жител. 

Система Труд 

Основите обекти и производствени дейности в общината са разположени в град Смолян. 

Ситуирани в производствените зони на кв. Райково и кв. Устово, както и в южната част на кв. 

Смолян. Промишлено производствените мощности са представени от електротехническата и 

металообработващата промишленост, енерго-разпределението, транспортни предприятия и 

производство на строителни материали. В населените места в общината са ситуирани 

дървопреработващи цехове в селата Момчиловци, Смилян, Липец, Арда, Стойките и Виево. 

Леката промишленост предимно шивашките цехове са представени в Момчиловци, Кутела, 

Славейно, Виево, Подвис, Смилян, Трън, Липец и Арда. Кариери за мрамор и инертни 

материали представляват добивната промишленост разположени в селата Фатово и Тикале, а 

дърводобива в Момчиловци, Търън, Славейно, Мугла, Смилян, Липец и Широка лъка. 

Хранително вкусовата промишленост е добре развита в селата Момчиловци, Кутела, Славейно, 

Търън, Смилян и др. 

Система социална инфраструктура 

Като областен център на общината град Смолян включва всички обекти от социалната 

структура. В града са концентрирани областната  и общинската администрация, делово 

обслужване, обекти на образованието и здравеопазването. Тук е разположен и културния 

център на общината представен от театър, кино, музей, читалища, библиотеки и различни 

творчески организации, както и обекти на търговията. В останалите селища на общината е 

необходима  преразпределение на обектите на образование, здравеопазване, култура и търговия 

според потребностите на  жителите им. 

Система Отдих 

Системата отдих в общината е представена от обекти за ежедневен, периодичен и 

дълготраен отдих. Общината има добре изградена зелена система и спорт, както и обекти на 

културата на закрито. Единствено в общинския център според нормативните изисквания е 

недостатъчна.  

Туристическата инфраструктура в общината е представена от курортния комплекс 

„Пампорово” и комплекс „Райковски ливади”. Следва да бъде използван потенциала на селата 

Широка лука, Стойките, Момчиловци и Могилица. 

 

 

2.10. Изводи  

 

Географско положение и природни ресурси 

 Община Смолян е балансиращ опорен център за развитието в тази част от Националното 

пространство; 

 Обслужва значителна по площ територия, със силно изразен орографски характер; 

 Заема периферно географско положение спрямо границите на България; 
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 Има потенциал за развитие и задълбочаване на трансграничните отношения с Република 

Гърция; 

 Потенциал за развитие на комплексен туризъм – разнообразни релефни форми, гори, 

пещери, защитени територии, съхранено биологично разнообразие. 

 

Културно-историческо наследство 

В община Смолян са идентифицирани над: 

 24 археологически, исторически, архитектурно-строителни и художествени недвижими 

културни ценности от национално значение; 

 421 обекта, обявени за недвижими културни ценности. 

Археологията и обектите от национално и местно значение са потенциал за устойчиво и 

балансирано развитие на културен туризъм 

Община Смолян има богат културен календар, запазени народни традиции и културни 

обичаи.  

 Атрактивността на община Смолян е съвкупност от нематериално и материално 

недвижимо и движимо културно наследство; 

 Културната и туристическа индустрия е двигател на икономиката на община Смолян; 

 Експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да е обвързано с опазването 

и съхранението на природата и културните ценности; 

 Проекти за консервация и адаптация на обектите и интегрирането им в мрежа от 

културни зони. 

 

Население – брой и структура 

 Броят на населението в община Смолян е 40 516 души (2012г., НСИ); 

 Наблюдава се трайна тенденция на намаляване броя на населението в общината; 

Фактори - раждаемост и смъртност, миграция, брачност и разводимост, етническа, 

религиозна, полово-възрастова и образователна структури на населението на общината;  

 Намалението на населението води до намаляване броя на работната сила и 

възпроизводствения капитал в нея; 

 Трудовият контингент в община Смолян е добър поради относително високия дял на 

население в трудоспособна възраст – 70,45%; 

 Тенденцията е това население да намалява през следващите години поради малкия дял 

на населението в подтрудоспособна възраст (11,78%) и поради преминаването му в 

групата на надтрудопособната възраст. 

 Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за 

неговата половата структура, както и за формирането на трудовия потенциал на 

общината; 
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 Процесът на застаряване на населението поражда необходимостта от учене през целия 

живот на работната сила и непрестанно повишаване на нейния потенциал; 

 Застаряването на населението създава проблеми за здравеопазването, системата за 

социално подпомагане и социално-осигурителната система; 

 Миграциите на предимно млади хора допълнително ще допринесе за влошаването на 

възрастовия състав на населението в общината 

 

 През последните години не се наблюдава съществено изменение на етническата 

структура на населението в общината. Българска етническа група – 97,23%; 

Етническият състав на населението оказва влияние върху възпроизводството на населението 

и върху общественото поведение и трудовата активност на лицата. 

 Образователна структура  

Запазва се по-високият процент на население с висше образование (20.87%) в сравнение със 

страната, Южния централен район и област Смолян; 

Община Смолян се отличава с по-нисък процент на населението със средно (44,18%) и 

основно образование (21,74%).  

Образователната структура на населението характеризира възможностите за развитие и 

качеството на живот в община Смолян. От нея зависи мобилността на лицата на пазара на 

труда, която да гарантира по-висок жизнен стандарт, качество на живот и по-добро заплащане. 

 Отрицателен естествен (-6,3 ‰) и механичен (-169) прираст . 

 

Социална сфера  

Образование  

 Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години се 

подобрява, следвайки тенденцията за страната на увеличаване на дела на населението с 

висше и средно образование; 

 През учебната 2011/2012 г. в Община Смолян функционират 13 общински училища, 14 

детски градини и 2 обслужващи звена – 1 общежитие и Обединен детски комплекс; 

 Посещаемостта в учебните заведения е над 90% като за град Смолян тя е 100%; 

Проблемите в образованието на общинско ниво са свързани най-вече с осигуряване на 

транспорт на ученици в отдалечени населени места. 

Равнище на безработица в община Смолян – 13,5% (31.12.2012) 

Социално-образователната характеристика на безработните е следната: 

 най-голям относителен дял се пада на квалифицирани кадри със средно образование - 

52%; 

 следвани от ниско квалифицирани кадри с начално и по-ниско образование – 17,5%; 

 безработните с основно образование – 17%;  
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 с най-малък дял – безработни с висше образование – 13 %. 

В сферата на здравеопазването се наблюдават следните тенденции: 

 не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е особено 

изразено в малките населени места; 

 повишаване на заболеваемостта на населението от една страна и обедняване на 

населението и невъзможност да заплаща допълнително медицински услуги; 

 недостиг от кадри в лечебните заведения, включително увеличаваща се възраст на 

работещите. 

Препоръчително е да се проучат възможностите за използване на форми на ПЧП при 

предоставяне на социални и здравни услуги 

Предлаганите социални услуги са с широк възрастов и териториален обхват.  

Въпреки стремежа на Община Смолян да предлага социални услуги в домашна среда 

(домашен помощник, социален асистент, личен асистент) на възрастни, болни и самотни хора в 

населените места на територията на общината, те са недостатъчни, а тенденцията е към 

повишаване на потребностите от тях. Услугите в общността са развити предимно в гр. Смолян.  

Има необходимост от разширяване териториалния обхват на услугите чрез създаване на 

екипи за мобилна работа и работа на терен като се използва капацитета на различните услуги в 

общността (Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и възрастни с увреждания) 

Култура и спорт 

 Необходими са инвестиции, свързани с реконструкция, ремонт и оборудване на 

културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния 

живот.  

 Недостиг на средства за поддържане и основен ремонт на съществуващите спортни бази 

и за закупуване на спортни съоръжения и екипировки, за финансиране на спортни изяви;  

 Слабо е развит масовия туризъм сред младежите;  

 Недостатъчна спортна база за масово ползване от хора с увреждания. 

 

Икономика 

 Услугите са водещ сектор в икономиката на община Смолян, следвани от индустрия и 

аграрен сектор; 

 Икономическата активност е представена основно от малки и средни предприятия в 

сферата на търговията, услугите и туризма. Основни добивни и преработвателни 

сектори нямат структуроопределящо значение за общината; 

 Аграрен сектор е представен от дребни производители, разпръснати в индивидуални 

стопанства; 

 Препоръчително е по-рационално използване на наличния потенциал – култивирано 

отглеждане на билки, горски плодове, трайни насаждения, пчеларство, 

дървопреработване.  
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 Съществува възможност за формиране на местни преработвателни клъстери, затварящи 

пълния цикъл добив – преработка – пласмент. 

 Тенденцията е промишлеността да е насочена основно към общинския център, 

разчитайки на изградената производствена инфраструктура, традициите, 

квалифицираната работна ръка; 

 Тенденцията е за запазване на стратегическото място на сектор туризъм в 

икономическия облик на община Смолян.   

 

Инфраструктурна осигуреност  

Приоритети: 

 Проектиране и изграждане на скоростен път II -86 Пловдив – Смолян – Рудозем – 

Ксанти, частта Асеновград – Рудозем; 

 Проектиране и изграждане на скоростен път Гоце Делчев – Доспат – Борино – Смолян – 

Ардино – Кърджали; 

 Приоритетно отваряне на трансграничната връзка с Р Гърция при Рудозем;  

 Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа; 

 Доизграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализационната 

инфраструктура; 

 Създаване на адекватна система от съоръжения за предварително третиране на 

отпадните води от ПСОВ; 

 Подобряване на енергийната ефективност в община Смолян. 

 

Екология 

 Тенденция към намаление на средногодишна стойност на фини прахови частици за 

последните три години (2012, 2011, 2010) 

Най-значим източник на емисии на ФПЧ в Смолян е битовото отопление (71%), следвано от  

движението по пътищата (22%) – превишението на нормата е през зимните месеци.  

Характерът на релефа, продължителното безветрие, сравнително високата влажност на 

въздуха обуславят ниската самопречиствателна способност на атмосферата в района и създават 

предпоставки за трайно замърсяване на въздуха. 

 Основно въздействие върху качеството на водите оказват два фактора – битовите 

отпадни води и промишлените отпадни води 

Въведената в експлоатация пречиствателна станция - Смолян работи с много добър 

пречиствателен ефект, като се отчита сериозно подобрение в качеството на водите на реките 

Арда и Черна. 

 От извършения анализ на  почвените проби, наднормените стойности са за олово, мед, 

цинк, кобалт, никел, арсен - районът на изследване се намира в богати на руди земни 

пластове. 
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През 2012 г. се наблюдава замърсяване на почвената повърхност преди всичко със 

строителни и битови отпадъци, не са констатирани замърсявания с производствени и опасни 

отпадъци; 

 Обхванатото население в системите на организирано сметосъбиране и транспортиране 

на отпадъците е 151 065 човека, което представлява 99,60 % от общия брой на 

населението на територията на РИОСВ-Смолян.  

Спрямо 2011 г. процентът на обхванатото население от разделното събиране се е увеличил с 

почти 1,5 %, а броят на пунктовете за разделно събиране се е увеличил с 3 бр. 

 За територията на Община Смолян е в действие общинска стратегия за поетапно 

намаляване на биоразградими отпадъци, със срок на 2011-2020 г. 

С реализиране на планираните стратегията мерки, се очаква биоразградими отпадъци да 

бъдат намалени до 66,57 кг/жит./год. през 2020г., като през 1995 г. базисното количество 

биоразградим отпадък е 190.2кг./жит./год. 

 

3. SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

В световната практика се приема, че SWOT-анализът е задължителен елемент на 

стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се подсилва и от факта, че той е 

регламентиран като задължителна процедура при разработването на всички планове и 

програми, свързани с усвояването на структурните и предприсъединителните фондове и 

инструменти на Европейския съюз.  

Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните 

за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на 

външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). 

Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и 

целите за развитие на фирмата, отрасъла или региона, както и периодична оценка на мястото й 

в бранша (за отрасъла – мястото му в регионалното или националното стопанство, а за региона 

– позицията му в рамките на страната). Резултатите от анализа позволяват да се планират и 

реализират конкретни мерки за коригиране на състоянието.  

 

Настоящият SWOT-анализ на община Смолян е извършен  не само по отношение на 

актуалното състояние на общината към момента на оценката, но и по отношение на 

очакваната степен на развитие (прогноза) в края на програмния период 2014-2020г. Сред 

елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също и 

такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и проблемите, които 

предстои да бъдат преодолени. 

Чрез така извършения SWOT-анализ се осигурява необходимата логическа връзка между 

Аналитичната част и стратегическата рамка на бъдещия Общински план за развитие на община 

Смолян през периода 2014-2020г. 
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Матрица на  SWOT  анализа на община Смолян 

Силни страни Слаби страни 
 Преобладаващ планински релеф, с уникални 

форми – значителен рекреационен 

потенциал;    

 Наличие на значителни по площ горски 

територии, със значителен ресурс за 

развитие на горското стопанство; 

 Комфортни  климатични условия – 

прохладно лято и мека зима, 

средиземноморско климатично влияние; 

 Биологично разнообразие и съхранени 

местообитания; 

 Значителни водни ресурси – езера, реки, 

водопади, язовири;  

 Възможности за трансгранично 

сътрудничество и близост до Егейско море; 

 Съхранена природна среда; 

 Общината е част от южното културно 

направление /Via Diagonalis/ + „Родопи” с 

културно напластяване от един или два 

исторически периода; 

 25 археологически, исторически, 

архитектурно-строителни и художествени 

недвижими културни ценности от 

национално значение; 

 Богат културен календар - народни традиции 

и културни обичаи; 

 Добър трудов контингент, за което говори 

относително високият дял на населението в 

трудоспособна възраст; 

 Сравнително висок процент на население с 

висше образование и същевременно нисък 

процент на население със средно и основно 

образование; 

 Широк възрастов и териториален обхват на 

предлаганите социални услуги; 

 Изградена производствена инфраструктура, 

традиции, квалифицирана работна ръка; 

 Община Смолян е важен търговски и 

туристически център и заема водещо място в 

икономиката на областта; 

 Проблеми в  инфраструктурното осигуряване 

във връзка с планинския релеф; 

 Недостатъчно популяризирана туристическа 

дестинация; 

 Недостатъчно използване на природните 

дадености на общината; 

 Не добро реализиране на потенциала за 

развитие на силни трансгранични 

отношения, поради езиковата бариера и 

недостатъчната инфраструктура; 

 Непълно оползотворяване на водните 

ресурси; 

 Липса на актуализиран списък с НКЦ; 

 Липса на адаптация /социализация/ на НКЦ в 

селищната структура; 

 Липса на маркетингова стратегия за развитие 

на туризма; 

 Липса на обособени културни пейзажи; 

 Трайна тенденция към намаляване брой на 

населението на общината; 

 Отрицателен естествен и механичен прираст; 

 Ясна тенденция към застаряване на 

населението; 

 Финансови затруднения при поддържането 

на базата за културни и спортни активности;  

 По отношение на здравеопазването, не е 

осигурен постоянен денонощен достъп до 

медицински услуги в отдалечените селски 

райони; 

 Предлаганите социални услуги в домашна 

среда на възрастни, болни и самотни хора на 

територията на общината са недостатъчни, а 

тенденцията е към повишаване на 

потребностите от тях; 

 Липсва стратегическа специализация в 

промишленото развитие, ниска 

производителност на предприятията; 

 Дребни и разпръснати селскостопански 

производители; 
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 Всички селища на територията на община 

Смолян са водоснабдени; 

 Рехабилитирана водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура в град 

Смолян; 

 Достатъчна инсталирана ел. мощност за 

развитието на региона; 

 Добри комуникационни мрежи; 

 Тенденция към намаление на средногодишна 

стойност на фини прахови частици; 

 Пречиствателна станция - Смолян работи с 

много добър пречиствателен ефект, отчита се 

сериозно подобрение в качеството на водите 

на реките Арда и Черна; 

 Обхванатото население в системите на 

организирано сметосъбиране и 

транспортиране на отпадъците представлява 

99,60 % от общия брой на населението на 

територията на РИОСВ-Смолян. 

 Липсват съвременно оборудвани 

пространства, което довежда до 

неконкурентноспособност при привличането 

на местни и чужди инвеститори; 

 Липсва друг вид транспорт освен пътния; 

 Лошо техническо състояние на пътната 

мрежа; 

 Липса на достатъчно паркоместа; 

 Износен и остарял пласт асфалтобетон на 

пътната инфраструктура; 

 Малка част от водопроводната мрежа на к.к. 

„Пампорово“ е подменена; 

 Ниската ефективност на пречистване на 

пречиствателните станции в предприятията 

от хранително-вкусовата промишленост е 

една от причините за съществуващото 

замърсяване на водоприемниците, в които се 

заустват производствените отпадъчни води. 

Възможности Заплахи 
 Задълбочаване на трансграничните 

взаимоотношения с Р Гърция и превръщане 

на района в контактна зона; 

 Развитие на актуални видове туризъм – еко и 

селски туризъм; 

 Развитие на зимните спортове; 

 Адаптация на НКЦ в градската среда и 

формиране на културни зони; 

 Изграждане на туристически маршрути и 

културна индустрия; 

 Създаване на информационна система на 

културно-историческите ресурси; 

 Обвързване на единични НКЦ в групови с 

цел опазването им; 

 Изграждане на партньорства между местните 

общности и бизнеса; 

 Максимално използване на възможностите 

да се оптимизира структурата в училищата за 

справяне с предизвикателствата, възникнали 

от неблагоприятната демографска структура 

и намаляващия брой на населението; 

 Пълноценно използване на всички програми 

 Намаляване на биоразнообразието; 

 Нарушаване на природната среда, чрез 

изграждане на инфраструктура и 

производствени мощности; 

 Замърсяване на водните ресурси; 

 Нарушаване на материалната, образната и 

функционалната автентичност и съхраненост 

на НКЦ; 

 Понижаване на научната и художествена 

стойност на НКЦ; 

 Нарушаване на експозиционна среда на НКЦ 

и понижаване на значението на обекта за 

средата и обществото; 

 Невъзможност за обвързване на 

нематериално и материално недвижимо и 

движимо културно наследство; 

 Намалението на населението на общината 

води до намаляване качеството и броя на 

работната сила и възпроизводствения 

капитал в нея; 

 Застаряването на населението ще утежни 

системите на здравеопазване, социално 
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предлагани от МОМН и ОПРЧР за 

задържане на децата в училище; 

 Откриване на частни училища - 

общообразователни, професионални, 

колежи; 

 Използване на формите на ПЧП при 

предоставяне на социални и здравни услуги; 

 Разширяване на териториалния обхват на 

социалните услуги чрез създаване на екипи 

за мобилна работа и работа на терен като се 

използва капацитета на различните услуги в 

общността; 

 Неизползван рационално потенциал в сектор 

селско и горско стопанство; 

 Култивирано отглеждане на билки, горски 

плодове, трайни насаждения и пчеларство; 

 Субсидираното животновъдство в 

европейския съюз; 

 Формиране на специфичен „планински” 

хранителен клъстер за производство на 

екологично чиста продукция; 

 Формиране на местни (регионални) 

преработвателни клъстери, затварящи 

пълния цикъл – добив – преработка – 

пласмент; 

 По-пълноценно използване на потенциала на 

дървопреработвателната промишленост; 

 Развиване на трансгранични проекти за 

развитие на транспортна инфраструктура; 

 Отваряне на ГКПП  Рудозем – Ксанти; 

 Възможности за развитие на производството 

на електричество чрез ВЕЦ. 

 

подпомагане и социално осигуряване;  

 Намаляващият брой ученици открива 

проблема „училища в криза” и води 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; 

 Наблюдава се повишаване на заболеваемост 

на населението от една страна и обедняване 

на населението и невъзможност да заплаща 

допълнително медицински услуги; 

 Наблюдава се недостиг от кадри в лечебните 

заведения, включително увеличаваща се 

възраст на работещите; 

 Задълбочаване на проблемите в пътната 

инфраструктура. 

 

 


