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здравната криза, процентно съотношение 

Таблица 31:  

Максимален брой на потребителите на социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет по 

видове социални услуги в община Смолян 
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Таблица 32: 
Регистър на социалните услуги в община Смолян, финансирани от 

Държавния бюджет за м. януари 2020 г. 

Таблица 33:  Капацитет и брой деца в детските ясли на община Смолян 2013-2020 г. 

Таблица 34:  Капацитет и брой деца в детските градини на община Смолян 2013-2020г. 

Таблица 35:  
Брой на педагогическия персонал и детските учители в детските градини 

в община Смолян 

Таблица 36:  Видове училища в Община Смолян 

Таблица 37: 
Списък на училищата в община Смолян, разпределени, според 

принципала 

Таблица 38: 
Учащи в общо образователните и специални училища на територията на 

община Смолян 2013-2020 г. 

Таблица 39: 
Учащи в професионалните училища на територията на община Смолян 

2013-2020 г. 

Таблица 40:  
Завършили средно образование в професионалните училища в община 

Смолян 

Таблица 41:  Брой учители в общообразователните училища в община Смолян 

Таблица 42:  Читалища по населени места в община Смолян 

Таблица 43: 
Списък на паметниците на културата с национално значение на 

територията на община Смолян 

Таблица 44:  Предприятия и тения относителен дял по видове дейности и години 

Таблица 45: 
Групи предприятия, според заетите лица в тях за територията на община 
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Таблица 46:  
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Таблица 47:  
Реализирани нощувки на територията на община Смолян за периода 2014 

– 2019 г. 

Таблица 48: 
Приходи от нощувки реализирани на територията на община Смолян през 

януари - ноември за периода 2014-2019 г. 

Таблица 49: 
Питейни заведения и ресторанти по населени места на територията на 

община Смолян към 31.12.2019 г. 

Таблица 50: Производителност на един нает за 2018 г 

Таблица 51: Производителност на един нает за периода 2015-2018 г 

Таблица 52:  
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия по 

икономически дейности и години в хил. лева 

Таблица 53: Нетни приходи и ДМА на нефинансовите предприятия 

Таблица 54:  
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия 

сектор към 31.12 

Таблица 55:  Одобрени за финансиране проекти по справка в ИСУН към 24.11.2021 г. 

Таблица 56: Бизнес проекти по източници на финансиране към 24.11.2021 г. 
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Таблица 66: Класификация на вятърен потенциал според използваемост на терена 

Таблица 67: Слънчев интензитет на територията на община Смолян 
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Таблица 72: Общ брой  водоизточници по водоснабдителни системи 

Таблица 73: Общ брой  водоизточници 

Таблица 74: Кратки технически характеристики за водоснабдяването на Смолян 

Таблица 75: Местонахождение на помпените станции на територията 

Таблица 76 : Изградени и използвани резервоари по населени места 
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Таблица 80: 
Годишен отчет на количества събирани отпадъци от опаковки от 
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Норми за нивата на ФПЧ, както и допустимият брой на превишенията за 
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Нерегламентирани замърсявания от битови и/или строителни отпадъци в 
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Списък на използваните фигури 

Фигура 1: Средномесечна температура и валежи 

Фигура 2: Скорост на вятъра в община Смолян 

Фигура 3: Роза на вятъра по данни от метеорологична станция Смолян 2019 г 

Фигура 4: Данни за слънчево, облачно време и незначителна облачност в брой  дни 

Фигура 5: Брой на населението разпределено по години и пол 

Фигура 6: 
Разпределение по пол и възраст на жителите в община Смолян: 

сравнителен анализ между 2016-2020г 

Фигура 7: 
Сравнителен анализ на брой живородени и умирания в община Смолян 

2013-2020 г. 

Фигура 8: 
Коефициент на естествен прираст на ниво ЮЦР, област Смолян, община 

Смолян 

Фигура 9: 
Механично движение на жителите, разпределено по пол в града и селата 

на община Смолян за периода 2013-2020 г. 

Фигура 10: 
Население, под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. в 

община Смолян по местоживеене 

Фигура 11: 
Сравнителен анализ на коефициента на възрастова зависимост за периода 

2016-2020 г. в община Смолян, област Смолян и България 

Фигура 12: 
Динамика на средната брутна годишна заплата по видове икономически 

дейности на територията на община Смолян за периода 2013-2019 г. 

Фигура 13: 

Динамика на средносписъчния брой на наетите лица и средна годишна 

заплата по трудово и служебно правоотношение за община Смолян за 

периода 2013-2019 г. 

Фигура 14: 
Население на един лекар за Южен централен район, област Смолян и 

община Смолян 

Фигура 15: 
Население на един лекар по дентална медицина за Южен централен район, 

област Смолян и община Смолян 

Фигура 16: Брой на предприятията в община Смолян по икономически дейности 
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Фигура 17: 
Динамика на броя предприятия в община Смолян по видове дейности и 

години 

Фигура 18: 
Относителен дял на обектите, помещенията и леглата за настаняване по 

населени места на територията на община Смолян към 31.12.2019 г. 

Фигура 19: 
Реализирани нощувки по населени места на територията на община 

Смолян 2014-2019 г. 

Фигура 20: Динамика на приходите от нощувки за периода 2014-2019 г. 

Фигура 21: 
Относителен дял на нетните приходи от продажби  на нефинансовите 

предприятия в община Смолян 2018 г  

Фигура 22: 
Относителен дял на броя нефинансови предприятия, нетните приходи и 

наети лица по икономически дейности за 2018 г. 

Фигура 23: 
Динамика на производителността на един нает по икономически дейности 

в община Смолян 2015-2018 г. 

Фигура 24: Динамика на нетните приходи по видове дейности 2013-2018 г.  

Фигура 25: 
Динамика на разходите за ДМА за нефинансовите предприятия,   2013-

2018 г. 

Фигура 26: Схема на обществения транспорт в Община Смолян 

Фигура 27: 
Средни месечни стойности на замърсител ФПЧ10 за АИС Смолян          

2015-2020 г. 

Фигура 28: Структура на управление и наблюдение на ПИРО 2021-2027г. 

  

Списък на използваните карти 

Карта 1: Южен централен район на планиране 

Карта 2: Област Смолян и съставните й общини 

Карта 3: Община Смолян и съседните и територии 

Карта 4: Градове – центрове за растеж, съгласно НКПР 

Карта 5:  Географска карта на община Смолян 

Карта 6: Водни тела на територията на община Смолян 

Карта 7: Оценка на културното напластяване в Р. България 

Карта 8: Ветрови потенциал на община Смолян 

Карта 9: Ветрови потенциал и плътност на енергийния поток в  България 

Карта 10: Слънце греене в България 

Карта 11: 
Годишна сума на слънчевата радиация в Р. България и оптимален наклон 

на фотоволтаичните модули 

Карта 12: 

Населени места в Република България и покритието им с ефирна цифрова 

телевизия от мрежата на НУРТС Диджитъл с 96,2% покритие (формат 

мултиплекс) 

 

 

 

 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

13 | с т р .  
 

Списък на приложенията, неразделна част от ПИРО Смолян 2021-2027г. 

Приложение 1: Мерки в програмата за реализация на ПИРО, формат Excel 

Приложение 1A: Индикативен списък на важни за общината проекти, формат Excel 

Приложение 2: Индикативна финансова таблица, формат Excel 

Приложение 3: Матрица на индикаторите, формат Excel 

Приложение 4: 

Проучване на нагласите, очакванията и намеренията на 

заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на община 

Смолян, формат pdf. 

 

Обяснителни бележки и дефиниции 

Агломерационен ареал - активна част от територията на община или на група общини, в 

която се осъществяват интензивни функционални връзки между града-център и други 

населени места и обекти.  

Агломерационно ядро – самостоятелен град–център или с пространствено приобщени към 

него съседни населени места и други обекти в обща непрекъсната система.  

Адаптацията към изменението на климата е процес на адаптиране към действителните 

или очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата и предприемане на 

подходящи действия за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те 

могат да причинят. В човешките системи адаптацията има за цел да намали или да избегне 

вредата или да използва полезните възможности. В някои природни системи човешката 

намеса може да улесни адаптирането към очаквания климат и неговите последици.  

Брутен вътрешен продукт (БВП) - характеризира крайния резултат от икономическата 

дейност и се измерва с добавената стойност, създадена при производството на стоки и 

услуги от единиците, резиденти на икономическата територия на страната.  

Глобалното затопляне се отнася до постепенното нарастване, наблюдавано или 

прогнозирано, на глобалната повърхностна температура, като една от последиците от 

засилването на радиацията, причинено от антропогенни емисии.  

Екологично състояние на повърхностни води – състояние, определено от биологични, 

физико-химични и хидроморфологични елементи на качеството на водите.  

Електронно управление (е-управление) - управление в електронна среда на нормативните 

взаимовръзки, административните процеси и обслужване и взаимодействието с 

потребителите с използване на информационни, статистически и математически модели и 

методи на обработка на данни, информация и знания, които осигуряват по-високо ниво на 

ефективност на управлението.  

Изменението на климата - промяна в климата, дължаща се пряко или косвено на човешката 

дейност, която променя състава на глобалната атмосфера, в допълнение към естествената 

променливост на климата, наблюдавана в сравними периоди от време. 

Културен коридор - традиционно териториално направление в даден регион, по чието 

протежение циркулират културни ценности, идеи и иновации в един постоянен 

континюитет на връзки, влияния и взаимодействия.  
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Културен маршрут – традиционен път, материално детерминирано историческо трасе, 

съответства на определена историческа функция и цел, включва материални и нематериални 

културни феномени.  

Местообитание - район със специфични абиотични и биотични фактори, в който определен 

растителен или животински вид се намира в някои от стадиите на своя жизнен цикъл.  

Оси на урбанистично развитие – (полицентрични зони), пространства с линеен характер, 

формирани при интегрирането на полюсите на развитие с транспортно-комуникационната 

мрежа на страната.  

Производителност на труда – съставен икономически показател, който съпоставя 

постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при 

осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа 

територия за определен период.  

Пространствено планиране - процесът на създаване на териториална основа за 

координиране на секторните политики на национално, регионално и местно ниво чрез 

система от йерархично обвързани документи, които в съответствие с териториалния 

потенциал определят стратегията за интегрирано пространствено развитие.  

Рискът е потенциалната възможност от последствия, при които в залог има нещо 

стойностно и резултатът е несигурен, като се отчита разнообразието на стойностите в залог. 

Рискът често се представя като вероятност за възникване на опасни събития или тенденции, 

умножени с въздействията, ако тези събития или тенденции се появят. 

Смекчаване (на изменението на климата) е човешка намеса за намаляване на източниците 

или подобряване на поглъщането на парникови газове (ПГ).  

Територии с особена териториално-устройствена защита - защитени територии за 

природозащита по Закона за защитените територии, за културно-историческа защита по 

Закона за културното наследство, други територии със специфична характеристика, чийто 

режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и 

крайграничните територии, морското крайбрежие, територията на Столицата и други), 

свлачищните територии.  

Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) – обща транзитна транспортна система от 

автомобилни пътища, железопътни линии, водни пътища, пристанища и летища на 

Европейския съюз.  

Транспортен коридор – територия с линеен характер, която може да включва 

автомагистрала, железопътна линия, плавателен канал или варианти за съчетаването им.  

Уязвимост към изменението на климата е степента, до която всяка система е 

възприемчива и не може да се справи с негативните въздействия, които изменението на 

климата й налага. Уязвимостта е функция на естеството, величината и степента на 

изменение на климата, на които е изложена системата и нейната чувствителност и адаптивен 

капацитет.  

Устойчивостта е противоположна на уязвимостта и се определя като способността на 

социалната или екологичната система да абсорбира смущенията, като при това запазва 

същата основна структура и начини на функциониране, способност за само организация и 

способност да се адаптира към стреса и промяната.  
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Увод 
 

1. Цели, място и роля на ПИРО Смолян в цялостната система от документи за 

стратегическо планиране на регионалното развитие 

 

Планът за интегрирано развитие на една община (ПИРО) е един от базисните документи 

за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, 

регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. 

Съгласно чл. 13 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната 

териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.  

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при 

разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, като включва и разпоредбите, свързани 

с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, 

кадастъра и имотния регистър за територията на общината. Освен това планът е в 

съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС, особено в частта на политика 5 

„Европа по-близо да гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие 

на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. 

Пространственият обхват на ПИРО Смолян се изработва за цялата територия на 

общината – включва землищата на всичките 86 населени места (един град и 85 села), като 

могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите 

за коопериране със съседните общини.  

Дефинираните визия и приоритети за развитието на община Смолян и планираните 

мерки за постигането им са определени вследствие на направения анализ относно социално-

икономическата среда и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на 

общината, природното и културно наследство, нагласите, очакванията и намеренията на 

местните заинтересовани страни, съществуващите проблеми и мястото на общината в 

областното, регионалното и националното пространство. При изработването и прилагането 

на ПИРО се използват интегрирани подходи за териториално развитие, както и на местни 

инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за регионалното и 

местно развитие. 

Основната цел на ПИРО на Смолян е да предложи обща рамка и последователност от 

конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в 

конкретна програма за действие. ПИРО е оперативен документ, обединяващ целите и 

начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Националната концепция за 

пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 година и нейната актуализация (АНКПР), 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и 

действащия Общ устройствен план на Община Смолян. 
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Планът за интегрирано развитие на община Смолян е със средносрочно действие. 

Периодът за неговото изпълнение съвпада с програмния период на Европейския съюз до 

края на 2027 година. 

2. Законови норми, подходи и принципи, нa които се основава документът 

 

2.1.  Законодателна рамка 

 

 Закон за регионалното развитие (ЗРР) 
 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 

регламентирано в Закона за регионалното развитие (ЗРР) съгласно последната редакция от 

март 2020 година, както и в правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Съдържанието на 

ПИРО Смолян е в съответствие с разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от ЗРР. 

Йерархичната подчиненост на документите е както следва:  

 Актуализирана Национална концепция за регионално и пространствено развитие 

(НКПР), която определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната 

политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и 

съответствието ѝ с другите секторни и хоризонтални политики (чл.10 от ЗРР); 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България, определяща 

дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има 

интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране; 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион (ЮЦР) за 

планиране от ниво 2, която определя средносрочните цели, приоритети и перспективи 

за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на ЮЦР в 

съответствие с предвижданията на НКПР и другите секторни и хоризонтални политики, 

както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните 

държави в макрорегиона. (в съответствие с чл. 11 от ЗРР). 

 План за интегрирано развитие на община Смолян, който очертава средносрочните цели 

и приоритети за устойчиво развитие на общината в съответствие с интегрираната 

териториална стратегия за развитие на ЮЦР и общия устройствен план на общината (в 

съответствие с чл. 13 от ЗРР).  
 

 Закон за туризма 
 

Предвидените в ПИРО мерки и дейности за развитието на туризма в община Смолян са 

съобразени с Общия устройствен план, Национална стратегия за устойчиво развитие на 

туризма и данните от извършения социално-икономически анализ. Следва да бъде 

отбелязано, че в периода на подготовка на ПИРО Смолян стратегия за развитие на туризма 

на област Смолян не е изготвяна и приета, както и няма изготвена и приета общинска 

стратегия за развитие на туризма. В програмата за изпълнение на ПИРО са заложени мерки 

за развитие на туризма на територията на общината, които са в съответствие с мероприятия 
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изброени в чл.11 ал. 2 от Закона за туризма. Данните показват, че за територията на община 

Смолян културно-историческото наследство наред с възможностите за зимен и летен 

планински туризъм, основан на природните дадености показват сериозен потенциал за 

развитие на тази сфера. Тези направления в туризма могат да дадат висока добавена 

стойност. Това изисква подготовка на цялостна стратегия за развитие на туризма на 

територията на община Смолян, съгласно Закона за туризма.  
 

 Стратегически документи на национално и европейско ниво 
 

При разработването на ПИРО Смолян са взети предвид и целите и приоритетите, 

заложени в различни международни, национални и регионални програми. В тази връзка чрез 

прилагането на ПИРО на Смолян ще бъде допринесено за постигането на целите и 

приоритетите в съответните програмни документа като: 

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030“ 

Документът за размисъл „Към устойчива Европа до 2030“ надгражда действащата до 

сега Стратегия „Европа 2020“ като интерпретира отношението на страните от ЕС към 

глобалния Дневен ред 2030 за устойчиво развитие. Всички страни от ЕС следва да включат 

посочените цели в цялостната система на стратегическото и програмно планиране от 

националното ниво, през регионалните планове до плановете за интегрирано общинско 

развитие. В тази връзка в България, като член на ЕС, националните програми са разработени 

в съответствие с целите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“. ПИРО Смолян е 

изготвен в съответствие със стратегическите документи на национално и регионално ниво, 

които от своя страна са изготвени в съответствие с целите на документа за размисъл до 

2030год. Приоритетите и мерките, които са заложени в ПИРО допринасят за реализиране на 

основите на политиката за устойчиво бъдеще, заложена от ЕС, като: 

 Устойчивост от фермата до трапезата - състоянието на селскостопанския сектор и 

селските райони са от решаващо значение за благосъстоянието на европейските 

граждани и целта е постигането на устойчива продоволствена система, основана на 

принципите на кръговата икономика и чрез превръщането на иновативно, здравословно, 

щадящо околната среда и съдържащо хуманно отношение към животните производство 

на разнообразна и питателна храна; 

 От линейна към кръгова икономика – кръговата икономика намалява количеството на 

отпадъци и необходимостта от извличане на нови ресурси; 

 Енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към бъдещето, чиста енергия, енергийна 

ефективност, ВЕИ; 

 Гарантиране на социално справедлив преход – насърчаване на социалните права и 

благосъстоянието на всички, осигуряване на база за достойни работни места, 

образование, обучение, учене през целия живот, добро здраве в чиста околна среда. 
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„Да преобразим света“ - Програма за устойчиво развитие до 2030 год., приета от 

Организацията на обединените нации (Програма 2030 г.) 

Програма 2030 год. представлява амбициозна рамка за постигане на устойчиво 

развитие, чиито цели са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред 

които е изправен целия свят. Програмата „Да преобразим света“ включва 17 цели и 169 

целеви показателя в областта на социално-икономическото развитие. ПИРО на Смолян на 

нивото, на което се прилага ще допринесе за постигането на заложените в Програма 2030 

год. цели, които предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките й форми, 

ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство, 

поощряване на здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички 

хора, да се преодолеят неравенстватата в и между страните, да се изградят мирни и 

справедливи общества, които не изключват никого, да се насърчават правата на човека и 

равенството между половете, осигуряването на всеобщо и качествено образование, да се 

гарантира дълготрайното опазване на планетата и природните й ресурси, рационална 

употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста енергетика, да се създадат 

условия за устойчив икономически растеж, споделен просперитет и достойна работа за 

всички и др. Програмата ще служи като план за действие на международната общност и 

националните правителства до 2030 г.  
 

Национална програма за развитие България 2030 
 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, който 

поставя  рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в 

страната. С тази програма се адаптира политиката, заложена в документа за размисъл „Към 

устойчива Европа до 2030 г.“ към нашата национална специфика в границите на България. 

Програмата определя 3 стратегически цели: Технологична трансформация, Демографски 

подем и Намаляване на неравенствата. В програмата са определени пет взаимосвързани и 

интегрирани оси на развитие: 

 Иновативна и интелигентна България, за реализирането на която са определени три 

национални приоритета: образование и умения, наука и научна инфраструктура, 

интелигентна индустрия;  

 Зелена и устойчива България – също с три национални приоритета: кръгова и 

нисковъглеродна икономика, чист въздух и биоразнообразие, устойчиво селско 

стопанство;  

 Свързана и интегрирана България – също с три национални приоритета: транспортна 

свързаност, цифрова свързаност и местно самоуправление;  

 Отзивчива и справедлива България – реализирането й ще бъде постигнато посредством 

два национални приоритета: институционална рамка и социално включване;  

 Духовна и жизнена България – с два национални приоритета: здраве и спорт, култура, 

наследство и туризъм.   

Голяма част от посочените приоритети оси на развитие имат своето отражение в 

приоритетите, целите и мерките, които са планирани за реализиране в ПИРО Смолян за 
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период 2021-2027 год., като по този начин ще допринесат за реализирането им и на 

национално ниво.  
 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
 

Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, 

равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и 

очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони, 

области и общини в страната. Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, 

балансирано и устойчиво развитие на регионите в България. Целите и приоритетите на 

НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането на устойчиви 

туристически дейности и подобряването на социалната и техническата инфраструктура при 

съхраняване на природното и културно наследство. Посочените цели и приоритети са 

основа в стратегическата рамка на ПИРО Смолян. 
 

Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 
  

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се 

регламентира от Национална концепция за пространствено развитие, която е актуализирана 

през 2019 г. и с нея се полагат основите за Оперативна програма за развитие на регионите 

2021-2027 г. Актуализираната НКПР отделя по-голямо внимание на районите от ниво 2, на 

по-високата степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани 

инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и 

териториалното измерение на европейските политики. Концепцията съдържа средносрочни 

и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните 

ресурси, с които са взети предвид при разработването и планирането на средносрочните 

цели и мерки на ПИРО Смолян. 
 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион 

2021-2027 г. 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион (ИТСР 

на ЮЦР) за планиране от ниво 2 е средносрочен стратегически планов документ който 

определя политическата, икономическата, пространствената и тематичната рамка на 

развитието на региона в годините на новия програмен период 2021–2027 г. Разработена е в 

съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 

г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на регионално ниво на секторните 

стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, 

науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите 

комуникации, туризма и околната среда. Предложените целенасочени действия са насочени 

към увеличаване на конкурентните предимства на региона и догонване или изравняване на 

средните показатели на региона с тези на национално ниво, преодоляване на 

вътрешнорегионалните различия в социалната, икономическата и техническата 

инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие.  
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Разработването на стратегическата рамка (целите, приоритетите и мерките) в ПИРО на 

Смолян е извършено в съответствие със заложени три основни стратегически приоритета в 

ИТСР на ЮЦР 2021-2027 г , а именно: 
 

Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на Южен централен регион 

чрез инвестиции във факторите на растежа – този приоритет ще се реализира чрез 

подкрепа на регионалната икономика за иновативност и технологично развитие и 

повишаване на добавената стойност. Ще се наблегне особено на системата на образованието 

и дигитализацията на образователната, икономическа и административни сфери. 

Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологична среда – насочен е към 

повишаване качеството на живот като се подобрят и се получават висококачествени 

социални, здравни, културни и други обществени услуги, чрез инвестиции както във 

физическите параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, оборудване 

и т.н.), така и с подобряване на „меката“ инфраструктура, свързана с количеството и 

качеството на предлаганите услуги в тези заведения. 

Приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата – този приоритет ще се постигне чрез подобряване на свързаността в 

региона и качеството на средата в населените места, укрепване на градовете центрове и 

ориентиране към полицентрично пространствено развитие. За подобряване на свързаността 

на региона в международен, национален и вътрешно регионален план се планира да бъдат 

реализирани редица проекти за обновяване и разширяване на транспортно-

комуникационната инфраструктура и изграждане на съвременна цифрова инфраструктура, 

осигуряваща достъп на всички населени места до интернет и получаване на базови 

електронни услуги. 
 

При изготвянето на ПИРО на Смолян са взети предвид и редица закони, които имат 

пряко влияние върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от 

тях са: Закон за административно-териториалното устройство на България, Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, Закон за достъпа до обществена 

информация, Закон за общинските бюджети и др. 

Освен посочените закони има и други специализирани административни актове, които 

определят дейността на общините в различни сектори, от които произтичат конкретни права 

и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят Международните 

конвенции, ратифицирани от правителството на България, с които е свързана работата в 

конкретен сектор, в т.ч. права на човека, културно наследство, опазване на околната среда и 

др. 

2.2. Подходи и принципи при разработването на ПИРО Смолян. Структура. 

Използваният подход, методите и принципите при разработването на План за 

интегрирано развитие на община Смолян е избран по начин, който гарантира в значителна 

степен, че стратегическият документ на Общината ще бъде в съответствие с нормативните 

изисквания в областта на регионалното развитие, определените национални и регионални 

цели и приоритети на развитието в България (Националната концепция за регионално и 

пространствено развитие, ИТСР на ЮЦР 2021-2027 г., и другите секторни и хоризонтални 
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политики), както и със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на 

нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 

устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на 

общината. 

Планът за интегрирано развитие на община Смолян е съобразен с подходите, описани в 

Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 години, 

публикувани от МРРБ, и допълнителни подходи, извлечени от документите за приоритетите 

в регионалната и кохезионната политика на ЕС в периода след 2020г. 

При разработването на ПИРО Смолян основната задача бе да се постигне задълбочено 

проучване на територията от страна, както на обективна информация за територията 

(статистика за основните икономически и социални параметри), така и от субективната 

информация от гледна точка на нагласите, очакванията и намеренията на местните лидери, 

имащи отношение към развитието на общината. По този начин от една страна дава 

възможност да се установят и анализират обективните данни и фактори по отношение на 

социално-икономическия потенциал за развитие на територията, а от друга прилагането на 

подхода „отдолу-нагоре“ дава представа за потребностите, намеренията и нагласите на 

местните жители. Това осигурява баланс между желаното и възможното, субективното и 

обективното. 

За целите на изследването на територията е използван комбиниран подход, позволяващ 

да бъде направен холистичен многофакторен анализ, отчитащ различните и 

взаимосвързани аспекти на общностния живот, които оказват влияние върху 

икономическото и социално поведение на жителите и в крайна сметка определят качеството 

на живота на изследваната територия. В тази връзка бе използвана комбинацията от 

подходите:  

 Научно обоснован подход, на който се основават всички анализи и прогнози за 

регионално и пространствено планиране, и който е приложен при анализа на социалното и 

икономическото развитие на община Смолян. При разработването на ПИРО Смолян са 

използвани информацията и данните, събрани и обработени за целите на Социално-

икономическия анализ на районите на Р. България, актуализацията на НКПР, и ИТСР на 

ЮЦР 2021-2027 г, които са допълнени с нови данни от различни институционални 

източници (НСИ, РЗИ и др.), налични към момента на изпълнението.  

 Подход, основан на местните характеристики и потенциал - подходът се прилага 

в изготвянето на анализи на територии със специфични характеристики, за да се откроят 

конкурентните предимства на определени териториални единици, както и неизползваните 

потенциали. Той е възприеман като инструмент за решаване на съществуващи проблеми, 

свързани със заетост и безработица, жилищни условия, незадоволително ниво на 

публичните услуги, които ограничават икономическите възможности и са в основата на 

социалната изолация. 

 Интегриран подход, който отчита предвижданията на регионално ниво (ЮЦР) на 

секторните стратегии в отделните сфери от социално-икономическия живот и екологичното 

състояние. Прилагането на интегриран подход за планиране на развитието на общината дава 
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отговор на набелязаните нужди и потенциал за развитие, изисква целите да бъдат 

съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за 

специфичното развитие на Южен централен регион, мрежата от населени места и отделните 

сектори на икономиката.  

 Подход „отдолу – нагоре“, който подпомага цялостния процес на вземане на 

решения, изпълнението им и прилагането на ПИРО въз основа на предложения, постъпващи 

от местните административни структури, бизнеса и неправителствените  организации, 

посредством информиране и консултиране, провеждане на работни срещи, фокус групи и 

обществени обсъждания, проектни фишове, анкетно проучване и интервюта. Този подход 

се използва с цел да се постигне:  

 Изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни - прилагането на 

подхода отдолу – нагоре и използването на механизми за широко партньорство и 

координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както 

и на общи инструменти за финансово подпомагане постига по-значим ефект и 

ефикасност за реализация на целите на ПИРО; 

 Намаляване на риска от недобра вътрешна и външна комуникация и получаване на 

достатъчно надеждна обратна информация от заинтересованите страни – прилагане на 

принципа за партньорство и сътрудничество, при който се идентифицират 

заинтересовани страни и участници в процеса на формирането и прилагането на 

местната политика за интегрирано устойчиво развитие, като в същото време се мотивира 

обществеността за активно участие в процеса на подготовка и реализация на ПИРО. Това 

дава възможност голяма част от заинтересованите страни да се включат в разработването 

и приемането на ПИРО;  

 Повишаване на информираността и знанието за същността и основните цели на ПИРО -  

Прилагането на подхода отдолу-нагоре дава възможност не само увеличаване в активно 

участие на местните лидери (местна администрация, бизнес, НПО и активни граждани), 

но и осигуряване на прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите 

за местната общност като цяло. Във фазата на актуализиране на информацията и на 

публичните консултации позволява да се постигнат изискванията за информираност, 

публичност и прозрачност и да се идентифицират по-точно потребностите на местните 

общности. 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Смолян е съобразена с 

разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от ЗРР и Методическите указания за разработване и прилагане 

на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ.  

Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-

икономически и пространствени анализи на територията, както и информация посочена в 

отделните раздели синтезирана от данните, събрани при проведените анкетно проучване и 

фокус групи и интервюта (Приложение 4 към ПИРО). Тези резултати от обективните данни 

и субективния прочит на местните лидери, представят ситуацията в общината и очертават 
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тенденциите в развитието й до 2027 г., отразени в SWOT анализа. На тяхна база е 

формулирана визията на Община Смолян за следващия период 2021-2027 г., като е 

изготвена и стратегическата рамка от цели и приоритети, които ще бъдат постигнати от 

планираните мерки, дейности и проектни идеи. Определени са и зоните за въздействие и 

мерките за адаптация към изменението на климата, включени в Стратегическата рамка. 

Описана е програмата за изпълнение на ПИРО, като накрая са разписани основните 

инструменти за успешната реализация, включително наблюдението, индикаторите и 

оценката на плана. Неразделна част от документа са приложенията, изготвени в процеса на 

неговото разработване. Основните точки (съдържание на плана), са както следва: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Смолян в т.ч. описание 

на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социално-

икономически анализ на районите на национално ниво, връзка на общината със 

съседните територии, които имат потенциал да влияят върху развитието ѝ и SWOT 

анализ; 

 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.; 

 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване 

на принципите за партньорство и осигуряване на публичност; 

 Определяне на приоритетни зони за въздействие; 

 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие; 

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 Приложения. 

3. Отговорности на институциите и партньорите за разработването и приемането 

на ПИРО Смолян 
 

 Подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО 

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, 

основните структури в процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО са кметът 

на общината и общинският съвет. Освен тях т.нар. местни лидери, а именно: кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и 

икономическите партньори, НПО, представителите на гражданското общество, както и 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината участват активно в процеса на подготовка, обсъждане и актуализация участват 

активно и заинтересованите страни и организации. В този процес се осигурява постоянен 

достъп до информация за процеса и възможност за даване на становища и предложения при 

изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата реализация на всички заинтересовани 

страни при спазване на правилата за максимална публичност.  



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

24 | с т р .  
 

Процесът стартира със заповед на кмета на общината, посредством която се сформира 

работна група по подготовка, изготвяне и одобрение на ПИРО. В тази група се осигурява 

участие на възможно най-много представители на заинтересованите страни в общината.  

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения, както при 

изготвянето на ПИРО и проведеното обществено обсъждане, така и по време на прилагането 

му, както и да получават информация при поискването й. 

След изготвяне на ПИРО и извършване на екологична оценка по реда на чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

в случаите, в които такава оценка е била изискана, документът се публикува за обществено 

обсъждане със заповед на кмета.  

Общинския съвет по предложение на общинския кмет приема предложения План за 

интегрирано развитие на община Смолян след отразяване на предложенията от проведеното 

общественото обсъждане. В срок до три месеца от неговото приемане, одобреният план за 

интегрирано развитие на общината се представя от кмета пред областен съвет за развитие 

Смолян. 

ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на 

електронната страница на общината, както и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 

 Наблюдение и оценка 

Изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО и осъществяването на мерките и 

проектите, включени в Програмата за реализация на плана на база на определените 

индикатори са предмет на наблюдение и оценка. 

Община Смолян осъществява организацията на работата по наблюдение и оценка на 

ПИРО. В тази връзка се създава система за управление и наблюдение, която определя 

организационна структура, роли, отговорности и комуникационни канали, които ще 

осигурят нейното ефективно функциониране. В цялостния процес на наблюдение и оценка 

при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, 

кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и 

икономическите партньори, НПО, представителите на гражданското общество в общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО, съгласно чл. 

72 от Правилника за прилагане на ЗРР.  

За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината се разработва годишен доклад, който се изготвя по определен от кмета на 

общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета. Докладът се 

изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща 

година. Този доклад е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината съдържат информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на 

плана. Копие от тези доклади се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 

7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 
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Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва 

последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото 

действие. Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие. 

 Изменение и актуализация на ПИРО  

В Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) са описани 

условията, при които се допуска изменение и актуализация на ПИРО. 

Въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение, с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и 

приоритетите за развитие периодично може да бъде извършвана актуализация на 

програмата за реализация на ПИРО. Периодичната актуализация на програмата за 

реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, 

проекти или източници на финансиране.  

Актуализацията на ПИРО Смолян се приема при условията и по реда за неговото 

изработване и приемане. 

4. Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за целите на 

стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

Основният резултат, който се очаква е създаването на план-програма за интегрирано 

развитие на общината, разработен на базата на специфичните за територията условия и 

възможности в социално-икономическо отношение, които са в интегрирана свързаност със 

същите на областно, регионално и национално ниво. Това е основният общински документ, 

инструмент за управление, който интегрира и регулира интересите на всички 

заинтересовани страни и цялата местна общност за устойчиво развитие през следващите 7 

години и предлага мерки, дейности и конкретни проекти в основните направления на 

устойчивостта от социално-икономическа, екологическа, културна и управленска гледна 

точка. В тази връзка при реализирането на приоритетите и мерките заложени в 

стратегическата рамка на ПИРО Смолян се очаква те да допринесат за развитието на област 

Смолян, както и за изпълнението на стратегическите цели на Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Южен централен регион 2021-2027 г., а от там и на целите и 

приоритетите на стратегическите планове и програми на национално ниво за периода 2021-

2027 г., както и поетите ангажименти от България в международен план, като Програма 

2030, Европейски зелен пакт и др. 
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Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на община Смолян 

1. Обща характеристика на община Смолян 
 

1.1. Местоположение 

 Карта 1: Южен централен район на планиране  

Територията на община Смолян попада в 

област Смолян, която е в съставна част от 

Южен централен район на планиране 

(ЮЦРП, NUTS 2). ЮЦР се намира в 

централната южна част на България и на 

юг и югоизток граничи с Републиките 

Гърция и Турция. Състои от общо 5 

области: Пазарджик, Пловдив, Хасково, 

Смолян и Кърджали. Площта му е 22 365 

км², а най-големият град в региона и 

негово икономическо ядро е гр. Пловдив. 

 

Карта 2: Област Смолян и съставните 

й общини 

Област Смолян е разположена в 

южната централна част на Южен 

централен район. Състои се от общо 10 

общини, а имено: Доспат, Борино, Девин, 

Чепеларе, Смолян, Баните, Мадан, 

Рудозем, Неделино и Златоград и заема 

обща площ от 3 193 км². В състава на 

Смолянска област влизат общо 240 

населени места, от които 8 града и 232 

села. Областният център град Смолян е и общински център на община Смолян.  

 

Община Смолян заема най-южната част на Смолянска област в централната част на 

Родопа планина. Територията й от 854 км² я нарежда на 1-во място сред 10-те общини в 

едноименната област (26,75% или близо ¼ от територията на областта). Общината се намира 

на отстояние 250 км югоизточно от гр. София и на 100 км от гр. Пловдив. 
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Карта 3: Община Смолян и съседните и територии 

 
 

Община Смолян граничи с общини, които попадат в общо 2 различни области, като 

южната й граница съвпада с държавната граница с Република Гърция. Това са:  

 на запад – община Девин, област Смолян;  

 на север – община Чепеларе, област Смолян;  

 на североизток – община Баните и община Лъки (област Пловдив);  

 на изток – община Мадан, област Смолян;  

 на югоизток – община Рудозем, област Смолян;  

 на юг и югозапад – Република Гърция. 

Най-близкият ГКПП с Република Гърция е „Елидже“, чието строителство е напълно 

завършено и предстои да бъде отворен в близко бъдеще. По този начин областният и 

общински център ще има бърз достъп до Егейско море - на 100 км, което ще стимулира 

трансграничното сътрудничество. 

От 15.01.2010 г. функционира и граничен контролно-пропускателен пункт „Златоград –

Термес – Ксанти“, 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 на 

международния туризъм в района, тъй като откриването му създаде реални условия за 
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оживяване на трансграничното сътрудничество, съвместните проекти с побратимените 

гръцки градове и нов тласък за развитието на туризма. 

Общинският център е разположен в сърцето на Западните Родопи в близост до курортен 

комплекс Пампорово.  

Карта 4: Градове – центрове за растеж, съгласно НКПР 

 

Съгласно Национална концепция за регионално и пространствено развитие (НКПР) 

2013-2025, актуализация 2019 г. и Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 

общинския център Смолян е определен от ниво 3, спрямо градовете – центрове за растеж. 

Общинският център Смолян, който изпълнява и управленските функции на 

едноименната област е един от основните градове в Родопския масив на Р. България, поради 

което неговата свързаност с ключови точки е от съществено значение.  

Таблица 1: Разстояния от гр. Смолян до ключови за общината точки 

Градове Посока Км Време 

Смолян – София северозапад 220 3.5 часа 

Смолян – Пловдив (най-близко летище) север 100 1 час 

Смолян - Бургас (най-голямо търговско пристанище) североизток 349 6 часа 

Смолян - Кап. Андреево (граница с Турция) изток 226 3.5 часа 

Смолян - Кулата (граница с Гърция) запад 208 4 часа 

Смолян – ГКПП при Рудозем с Гърция юг 40 0.5 часа 

Смолян – ГКПП при Златоград с Гърция юг 65 1 час 

Източник: Община Смолян 
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Както се вижда от таблицата, представяща баланса на територията основната част от 

общината представлява горски фонд  - над 63 на сто. Урбанизираната територия в т.ч. и 

усвоената за транспорт представляват общо малко над 2 на сто от цялата територия на 

общината. 

Таблица 2: Баланс на територията на община Смолян 

Баланс на територията Площ в дка Дял в % 

Земеделска земя 232 127 27.1 

Горски фонд 540 147 63.2 

Водни площи 3845  0.5 

Урбанизирана територия 16 197 1.9 

Територия за транспорт 3559 0.4 

Други територии 58 122 6.9 

Обща площ 625 506 100 

Източник: Община Смолян 

1.2. Релеф  и климатични особености 

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. 

Общината е планински релеф и изобилие от иглолистни гори и пасища. Надморската 

височина в цялата област варира от 600 до 2191 м. Характерно за родопския релеф е 

съчетание от високи била, разделени от дълбоки речни долини. Долината на р. Въча е 

дълбока и практически поделя Западните Родопи на две основни части - Баташко-Дъбрашка 

и Переликско-Преспанска. Град Смолян е разположен в едноименната котловина и попада 

в Переликско-Преспанската част. Тя с коритообразна форма с дължина 9 км и ширина 5 км. 

Релефът на дъното е естествено терасовиден, с пирамидални скатове, но завършва с 

непристъпни риолитни откоси. Геоложките епохи са изградили впечатляващи скални форми 

- Невястата, Турлата и др. Скалистият пояс, който огражда котловината от запад, е известен 

като Голямата и Малката стена, на северозапад най-високият връх на Родопите - Голям 
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Перелик (2191 м). От юг котловината е оградена от Кайнадинският рид. Наименованието му 

идва от връх Кайнадина (1607 м), което означава извор (кайнак). 

Карта 5: Географска карта на община Смолян 

 
Източник: Община Смолян 

Климатичните особености се определят от разнообразните форми на релефа в 

съчетание с географското положение в пределите на планинския масив. Територията попада 

в континентално-средиземноморската област, район Дъбраш-Горна Арда, според 

климатичното разделение на България. Климатът е преходноконтинентален 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 2020 г., измерена на 

метеорологична станция Смолян е 9,7оС. Абсолютната максимална стойност през същата 

година е 33,6оС, 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 
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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. В периода 2014 – 2020 годишните валежни суми се колебаят между 979 мм и 1518 

мм. Средната измерената валежна сума е 1 220,55 мм. 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 са 

средно 13 бр. 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. 

Фиг. 1: Средномесечна температура и валежи 

 

Източник: Meteoblue 

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%). Еднакви 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. 

Географското положение на община Смолян предопределя и доминацията на източните 

ветрове. В преходните сезони и през зимата не са изключение и топлите ветрове, идващи от 

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

долините на реките. 

На фона на общия пренос в България от северозапад, в хинтерланда на Смолян 

доминиращи през цялата година са ветровете от север (до 34%). Това се потвърждава от 

„розите” на вятъра, където са приложени и таблици за процентното участие на отделните 
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компоненти. Обяснение на този феномен намираме в картите на П. Иванов (1991 г.) – 

токовите линии на преобладаващия вятър за всички сезони за Западни Родопи са насочени 

от север на юг. На второ място по честота е най-ниско участие са западните и 

североизточните ветрове. 

Таблица 3: Честота и средна скорост на вятъра 

 
Източник: Meteoblue 

Скоростните характеристики на вятъра определят възможностите на въздушния поток 

за транспортиране на аерозолите. Слабите ветрове (до 1,5 м/сек) достигат 85% от случаите 

в год Преобладаващата скорост на вятъра на територията на Община Смолян през цялата 

година е до 1,5 м/сек. Броя на случаите, в които условията са неблагоприятни от гледна 

точка на задържане на замърсители, надхвърлят 75,6% от дните в годината тоест около 310 

дни. Диаграмата по-долу показва дните в месеца, през които вятърът достига определена 

скорост. Умерените ветрове (6-10 м/сек) имат още по-ограничена проява – едва около 6-8%. 

 

Фигура 2: Скорост на вятъра в община Смолян 

 

Източник: https://www.meteoblue.com/bg  

 

На долната фигура е показана осреднената роза на ветровете за градациите на скоростта 

на вятъра в периода 2009-2013 г. Площта на цветните области за отделните диапазони на 

https://www.meteoblue.com/bg
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скорост на вятъра показват в проценти дела на скоростите в този интервал от всички случаи 

на вятър през годината. 

Фиг. 3: Роза на вятъра по данни от метеорологична станция Смолян 2019 г. 

 

Източник: АИС Смолян 

Районът се характеризира с ниска скорост на вятъра. Средната месечна стойност на 

вятъра остава сравнително постоянна през годината, като в около 85% от случаите с вятър 

тя се изменя в интервала 0-1.5 м/сек. Броя на случаите, в които условията са неблагоприятни 

от гледна точка на задържане на замърсители, надхвърлят 85% от дните в годината тоест 

около 310 дни. 

Значителна обща облачност на територията на общината се формира през зимните 

месеци и през пролетта, резултат от активизирането на атмосферната циркулация 

(средиземноморска или континентална). През периода юли – октомври облачността е 

минимална. 
 

Таблица 4: Месечен и годишен брой на ясните и мрачни дни 

 
 

Режимът на ясните и мрачните дни допълва картината на общата облачност. Прави 

впечатление ниския брой на мрачните дни през май и юни, период, свързан с атлантическия 
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пренос от северозапад. Това би могло да се обясни със спускането на въздушните маси по 

южния склон на Переликския дял и Букова планина към долината на река Черна. При 

подобни ситуации неизбежни са вътрешно адиабатни процеси и размиване на облачността 

(денивелацията между връх Снежанка и долината на Черна е 1045 м). 

Фигура 4: Данни за слънчево, облачно време и незначителна облачност в брой  дни 

 
Източник: Meteoblue 

1.3. Природни ресурси (полезни изкопаеми, гори, биоразнообразие, води и 

почви) 
 

1.3.1. Полезни изкопаеми 

Територията на община Смолян е богата на полезни изкопаеми - има 

съсредоточени находищата от цветни и редки метали, минерални извори и др. 

Геоложкото развитие и релефът са едни от основните предпоставки за натрупването на 

полезни изкопаеми. Западно от Смолян, по течението на р. Черна, е проучено находище 

на кафяви каменни въглища. За задоволяване на местните потребности от нерудни 

изкопаеми значение имат находищата на риолит, пясъчник и варовик, които се 

използват в строителството. 

Установените полезни изкопаеми в общината са: 

 кафяви въглища – неразработени Западно от Смолян, по течението на река Черна; 

 5 проучени но неразработени находища на оловно-цинкови руди; 

 3 проучени но неразработени находища на сребро;  

 варовици, гнайс и глини по поречието на р. Арда; 

 мрамор, инертни материали – в експлоатация (кариери Фатово, Тикале и Ряка). 

 

1.3.2. Водни ресурси 
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Водните ресурси на територията на община Смолян се формират от оттока на 

повърхностните и подземните водоизточници. Водоснабдяването на населените места се 

осъществява основно от подземните води на общо 220 бр. извори. Общата оценка относно 

водните количества е, че те надхвърлят обема на съществуващото потребление и притежават 

достатъчно резерви за неговото увеличение. 

На територията на общината са установени общо 7 извора на минерални води (вкл. и 

два термални), но няма проучвания относно техните лечебни свойства. 

По протежение на гр. Смолян преминава р. Черна (дълга приблизително 48 км ), ляв 

приток на р. Арда. Река Черна извира от югоизточните склонове на връх Карлък, преминава 

на изток и достига точката си на вливане близо до с. Средногорци. Основният приток е р. 

Бяла. През територията на общината преминават още реките: Широколъшка, Стойченска, 

Мугленска, Арда и Малка Арда. Сред основните водни ресурси са и шестте микро-язовира 

с общо количество на полезния обем над 800 хил. куб м. 

Идентифицирани са две категории повърхностни води – „река“ и „езеро“. На 

територията на РИОСВ - Смолян са идентифицирани 3 типа води от категория „Река”. В 

рамките на посочените типове реки са определени 46 водни тела. Всяко водно тяло е речен 

участък с еднакво екологично и химично състояние, който има важна роля при 

управлението на водите. В Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски 

район (ПУРБ на ИБР) за 2016-2021 г., приет с Решение №1106/29.12.2016 г. на Министерски 

съвет са подготвени конкретни програми от мерки,  чрез реализацията на които трябва да се 

постигне добро състояние на водите. На територията на област Смолян са определени 2 типа 

езера (язовири). Всяко езеро (язовир) с площ по-голяма от 500 ха, се определя като 

самостоятелно водно тяло. В Смолянска област са определени 6 самостоятелни водни тела, 

като две от тях са с малка площ (опашки на язовири). Реките са с пролетен максимум, когато 

е максимумът на валежите, и есенен минимум. Продължителността на периода на 

пълноводие е 6-7 месеца. Водното подхранването се характеризира като 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). 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 не 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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В пределите на община Смолян съществуват 6 броя микроязовири с общо количество 

на полезния обем над 800 хил. куб м. – м. я. „Лагера“, м. Смолянски езера, м. я.“Кирянов 

гьол“ (Рибката), гр. Смолян, м. я. „Барутин“, с. Горна Арда, м .я. „Горово“, с. Горово, м. я. 

„Хайдушки поляни“, м. Имарет дере, м. я. „Пампорово“, к. к. Пампорово. Строени са за 

рибовъдство и напояване и поради това са категоризирани като водни обекти – втора 

категория. Нужно е тяхното поддържане, както и мониторинг на водите в тях. 

Интересен хидрографски обект в община Смолян са Смолянските езера. Те са 8 на брой 

(Керяновия гьол е превърнато в микроязовир) и са разположени по левия склон на долината 

на Черна река. По произход са свлачищни езера. 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. 

На картата по-долу е показана карта на водните тела на територията на общината: 

Карта 6: Водни тела на територията на община Смолян 

 

Източник: РИОСВ Смолян 

През 2019 г. на 30 повърхностни водни тела в област Смолян, са извършени анализи  за 

наличие на приоритетни вещества. В три водни тела - „Река Манастирска и река Джурковска 

до р. Белишка”, „Река Маданска” и „Извор на р. Върбица до гр. Златоград” се констатира 

превишаване на СКОС по показателите кадмий, олово и никел, което определя и лошото им 

химично състояние. 

На територията на Смолянска област се намират 24 водохващания за питейно- битово 

водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 9 питейни водни тела. Според 

представените резултати от определяне категорията на водоизточниците и състоянието на 

повърхностните питейни водни тела по данни от 27 мониторинга, проведен през 2019 

година, състоянието на 9-те питейни водни тела (24 водоизточника), се определят като 

добро (категория А1 и А2). 
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1.3.3. Почви и земеделски територии 

Територията на община Смолян не се характеризира с богато почвено разнообразие. В 

този район 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. По механичен състав те са 

рохкави, песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи почви. 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%. 

Наличието на по-висока надморска височина на места в района е предпоставка за 

образуването на тъмнокафяви горски почви. 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. 

Разпространени са и азоналните почви като ливадните почви и по-конкретно алувиално-

ливадните почви. Те се развиват по речните тераси по средните и долните течения на реките, 

върху алувиалните наноси. Характеризират се с плодородие и са 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. 

1.3.4. Горски ресурси 

Голяма част от територията на общината е горска (над 60%) и покрита с горска 

растителност, осигуряваща подходящи местообитания за развитието на голям брой 

растителни и животински видове, включително и птици. Горските територии създават 

природен потенциал за активна туристическа дейност, както и определят интереса, 

възможностите и насоките на стопанската дейност в региона - основно в направление гори, 

горски територии, горско стопанство и горски сектор. 

Съществуват благоприятни условия за развитие и използване на горските ресурси за 

дърводобив, дървообработка и дървопреработка, въвеждане на нетрадиционни източници 

на енергия, различни форми на природен туризъм и др. 

По данни на ДГС Смолян, видовете и собствеността в горските територии в община 

Смолян, се разпределя по площ както е показана на следващата таблица: 

 

Таблица 5: Залесена площ по видове и собственост 
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Залесена площ 

по дървесни 

видове 

ха 
Горски територии по 

видове собственост 
ха 

Годишно 

ползване, 

м³ 

Ср. годишен 

прираст от 

2015 до 2020 г. 

общо игл. 49 269 Обща площ 66765 

238 403 1 060 879м³ 

бял бор 22 635 Държавна 34533 

Смърч 20 673 
Гори върху земеделски 

територии 
6353 

черен бор 3 677 Общински 1491 

Ела 1 633 Частни физ. лица 22226 

бяла мура 7 Частни юрид. лица 1356 

черна мура - Гори на религ. орг. 48 

Дугласка 597 Гори на МОСВ 212 

Лиственица 42     

Други 5     

общ. шир. 8 609     

Бук 7 649     

Дъб 737     

Цер -     

Габър 48     

Бряст -     

Ясен 1     

Липи 1     

Топола 1     

Трепетлика 71     

Явор 1     

Бреза 54     

Кестен -     

Орех -     

Други 46     

Издънкови за 

превръщане 
5 842     

Нискостъблени 679     

Източник: ДГС Смолян 

Горите играят важна роля за съхраняването биологичното разнообразие и са източник 

на различни странични ползвания (събиране на гъби, билки, диворастящи горски плодове и 

др.). В резултат на екстремните климатични събития, водещи до различни природни 

нарушения в горите - ветровали, снеголоми, нападения от болести и вредители, пожари, през 

последните години се наблюдава намаляване на жизнеността в много от горските 
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насаждения, засилване процесите на съхнене, както и развитие на патологични процеси в 

горските екосистеми, които са най-силно изразени при иглолистните култури. 

В територията на общината попадат 26 бр. защитени вековни дървета, представени 

основно от смърч, бук, чинар, бял бор, черен бор и др., които са публикувани на интернет 

страницата на инспекцията в регистър на вековните дървета. 

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. 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, черен бор, дъб, дугласка, явор, габър, дрян и други. Вековното дърво 

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

Територията на РДГ „Смолян“ обхваща най-южните части на Централна Южна 

България като граничи на северозапад с РДГ „Пазарджик“, на север с РДГ „Пловдив“, на 

изток с РДГ „Кърджали“, на юг с Република Гърция и на запад с РДГ „Благоевград“. Общата 

площ на стопанството е 23460,9 ха (източник: сайт на РДГ „Смолян“), от която 22752,5 ха 

са дървопроизводителна гора. Държавна собственост са 65% от горските територии. Горите 

в района на стопанството имат значение за икономиката на общината и областта, преди 

всичко като източник на строителна дървесина, целулоза и дърва за нуждите на 

промишлените предприятия, държавни и частни фирми, както и за местното население. 

Голяма част от горските обекти се свързват с основната пътна мрежа чрез чакълирани и 

земни камионни пътища. Съществуващите пътни и съобщителни мрежи създават 

благоприятни условия за правилната организация при стопанисването на горите в района. 

Естествената иглолистна растителност заема 75,4% от залесената площ, представена по 

дървесни видове, както следва: смърч – 35%, бял бор 27%, черен бор – 8%, ела – 5%. Делът 

на широколистната растителност е 24,6%, като най-голямо е участието на бука. РДГ 

„Смолян“ включва 14 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанство. 

Животинският свят в района на стопанството е сравнително богат, като местообитанията са 

типично едро дивечови. По-важни представители, които обитават постоянно територията и 

имат ловностопанско значение са: благороден елен, сърна, дива коза, дива свиня, заек. Из 

района се срещат и сравнително много хищници: вълк, лисица, мечка. На територията на 

ДГС „Смолян“ има обособени два държавни дивечовъдни участъка: ДУ „Герзовица“ и ДУ 

„Мугла“. 

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ „Смолян“ 

стопанисва горския фонд на територията на Смолянска област и следните общини: Доспат, 

Борино, Девин, Чепеларе, Смолян, Баните, Рудозем, Златоград, Неделино и Мадан. На 

територията на Община Смолян функционират шест подразделения на РДГ „Смолян“ – ДГС 
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„Мугла“, ДГС „Пампорово“, ДГС „Славейно“, ДГС „Смилян“, ДГС „Смолян“ и ДГС 

„Широка лъка“. За стопанствата са изработени лесоустройствени проекти. 

Съгласно националното и европейското законодателство на територията на община 

Смолян са обособени различни по вид защитени зони и територии. Те са създадени с цел 

опазване на биоразнообразието, което на територията на община е представено от 

разнообразни видове на флората и фауната. Планинският характер на релефа тук 

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. Други представители на разнообразната 

флора в района са и малка ежова главичка, родопски крем, родопски силивряк, родопски 

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

 

1.3.5. Флора и фауна 

Територията на община Смолян се характеризира с голямо разнообразие на видове, на 

съобщества и природни местообитания, както и с наличието на уникална флора и фауна, на 

редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на България, ендемити и реликти, 

както и изобилие от ценни лечебни растения. Срещат се над 100 вида ендемични видове 

растения. 

В началото на месец юни 2019 г. РИОСВ - Смолян след проверки на находищата на 

родопски крем в Родопите откриват ново находище около село Кремене, разпростиращо се 

на площ от 150 кв. м, а в землището на град Чепеларе – на жълт планински крем. 

Родопите са известни с огромното си видово разнообразие. Познати са над 2 000 вида 

висши растения, като 90 от тях са балкански ендемити. Животинският свят е представен с 

богато разнообразие от птици, влечуги, земноводни, бозайници и риби, голяма част от които 

са включени в Приложения II и III от ЗБР. Територията е обитавана от над 250 вида птици, 

като повече от половината са и гнездящи, а броят на срещаните бозайници е над 80 вида. 

Голяма част от животинските и растителни видове са с висок природозащитен      статус. 
 

2. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 
 

2.1. Административна структура 

В състава на община Смолян влизат общо 86 населени места, от които 1 град – 

общинския център Смолян и 85 села.  
 

Таблица 6: Списък на населените места в община Смолян 

с. Алиговска с. Димово с. Мугла с. Средок 

с. Арда с. Дунево с. Надарци с. Стикъл 

с. Баблон с. Еленска с. Орешец с. Стойките 

с. Белев дол с. Ельово с. Остри пазлак с. Стража 

с. Билянска с. Заевите с. Петково с. Сърнино 

с. Бориково с. Змиево с. Пещера с. Тикале 
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с. Бостина с. Исьовци с. Писаница с. Требище 

с. Буката с. Кокорово с. Подвис с. Турян 

с. Букаците с. Катраница с. Полковник Серафимово с. Търън 

с. Виево с. Киселчово с. Попрелка с. Ухловица 

с. Влахово с. Кошница с. Потока с. Фатово 

с. Водата с. Кремене с. Река с. Хасовица 

с. Вълчан с. Кукувица с. Речани с. Чамла 

с. Върбово с. Кутела с. Ровина с. Чеплетен 

с. Габрица с. Левочево с. Селище с. Черешките 

с. Гела с. Липец с. Сивино с. Черешово 

с. Гоздевица с. Лъка с. Славейно с. Черешовска река 

с. Горна Арда с. Люлка с. Сливово с. Чокманово 

с. Горово с. Магарджица с. Смилян с. Чучур 

с. Градът с. Милково гр. Смолян с. Широка лъка 

с. Гращица с. Могилица с. Соколовци  

с. Гудевица с. Момчиловци с. Солища  

Източник: справка НСИ 

Към 31.12.2020 г., съгласно справка от НСИ за броя на населението само в три от 

населените места, а именно гр. Смолян, с. Момчиловци и с. Смилян има население над 500 

души. Справката показва, че броят на жителите на повече от половината (50 бр. - 58% от 

общия брой) от населени места в общината не надхвърля 50 души, като в селата Баблон, 

Милково, Сливово и Чамла няма официално регистрирани такива. Една не малка част от 

селата (общо 23 бр. - 24,76% от общия брой) са със затихващи функции, тъй като 

населението е по-малко от 10 души, като това са предимно хора в пенсионна възраст. 

Предвид разпределението на населението управлението на голяма част от малките селца 

е предоставено на кметства с избираем кмет (общо 7 бр.) и на кметски наместничества (общо 

26 бр.) – с назначен от общинския кмет управник към съседните по-големи населени места 

описани в таблицата по-долу. 

Таблица 7: Списък на кметства и кметски наместничества в община Смолян (мандат 

2019-2023 г.) 

КМЕТСТВА 

№ 

Кметства и населени места към тях 

№ 

Кметства и населени места към 

тях 

кметство 
обхванати населени 

места 
кметство 

обхванати 

населени места 

1 с. Виево с. Виево 5 с. Търън с. Търън 

2 с. Влахово 

с. Влахово 

с. Кокорово 

с. Орешец 

6 с. Смилян 

с. Смилян           

с. Баблон 

с. Кошница 

с. Милков 
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3 с. Могилица 

с. Могилица  

с. Бориково 

с. Димово 

с. Исьовци 

с. Киселчово 

с. Кремене 

с. Надарци 

с. Попрелка 

с. Потока 

с. Ухловица 

с. Черешките 

с. Черешово 

с. Черешовска река 

7 с. Широка Лъка 

с. Широка Лъка 

с. Върбово 

с. Гела 

с. Заевите 

с. Кукувица 

с. Магарджица 

с. Сливово 

с. Солища 

с. Стикъл 

4 с. Момчиловци с. Момчиловци       

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА 

№ 

Кметски наместничества и населени 

места към тях 
№ 

Кметски наместничества и 

населени места към тях 

кметско 

наместничество 

обхванати населени 

места 

кметско 

наместничество 

обхванати 

населени места 

1 с. Арда 

с. Арда 

с. Алиговска 

с. Гоздевица 

с. Гудевица 

с. Речани 

14 
с.  Полковник 

Серафимово 

с. Полковник 

Серафимово 

с. Габрица  

с. Фатово 

с. Чучур 

2 с. Горна Арда 

с. Горна Арда 

с. Билянска 

с. Средок 

15 с. Петково 
с. Петково 

с. Белев дол 

3 с. Бостина с. Бостина 16 с. Подвис 

с. Подвис 

с. Остри пазлак 

с. Ровин 

4 с. Буката с. Буката 17 с. Река с. Река 

5 с. Вълчан 
с. Вълчан 

с. Змиево 
18 с. Сивино 

с. Сивино 

с. Люлка 

с. Сърнино 

6 с. Градът с. Градът 19 с. Селище с. Селище 

7 с. Дунево с. Дунево 20 с. Славейно с. Славейно 

8 с. Еленска с. Еленска 21 с. Соколовци с. Соколовци 

9 с. Катраница с. Катраница 22 с. Стойките 

с. Стойките 

с. Водата 

с. Грашица 

10 с. Кутела с. Кутела 23 с. Стража с. Стража 

11 с. Лъка с. Лъка 24 с. Тикале с. Тикале 
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12 с. Левочево 

с. Левочево 

с. Писаница 

с. Хасовица  

25 с. Требище с. Требище 

13 с. Мугла 
с. Мугла 

с. Чамла 
26 с. Чеплетен 

с. Чеплетен 

с. Букаците 

с. Горово 

с. Ельово 

с. Липец 

Източник: Община Смолян, https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/3022  

Предвид факта, че гр. Смолян е областен град, на неговата територия са разположени и 

голяма част от административните обществени услуги – районен съд и районна 

прокуратура. За обществения ред и сигурността в община Смолян се грижи Районно 

управление „Полиция“ – Смолян, част от структурата на Областна дирекция на МВР - 

Смолян. РУ Смолян се намира в гр. Смолян (ул. „Константин Иречек“ №1) обслужва 

територията на общината. Участък на РУ Смолян има в кв. Устово (ул. „Братан Шукеров“ 

№1).  

 

2.2.  Население и демографски особености на община Смолян. 

Демографската характеристика на дадена територия е от съществено значение, по 

отношение на нейната способност за развитие. В същото време може да бъде показател за 

наличие на проблеми и заплахи в определени насоки за тази територия. Демографската 

характеристика включва в себе си данни за: общия брой на населението, разпределението 

по пол, обща и трудоспособна възраст, стойности на естествения и механичния прираст. 

Проследяването на движението на тези данни във времето между най-малко пет 

последователни години дава представа за очертаващите се тенденции в развитието на тази 

територия. В същото време могат да бъдат обособени и онези фактори, които могат да се 

превърнат в заплахи, а от друга страна да бъде отчетен и потенциала им да бъдат използвани 

като възможности за това развитие. 

2.2.1. Брой на населението, разпределение по пол. 

Данните от разпределението на населението по населени места и пол от НСИ – 

Инфостат (https://infostat.nsi.bg) показват, че постоянната тенденция на намаляване на 

населението в по-голямата част от общините в страната, наблюдавана през последните 

повече от 10 години се отчита и в община Смолян. 

Таблица 8: Брой на населението по години и пол общо за община Смолян 

  
Брой население по пол и по години 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

мъже 19190 18841 18425 18064 17730 17452 17089 16775 

жени 20563 20238 19847 19543 19327 19023 18740 18513 

общо 39753 39079 38272 37607 37057 36475 35829 35288 

ръст 
-674 -665 -582 -541 

-4465 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/3022
https://infostat.nsi.bg/
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Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

Данните от таблицата по горе показва, че в периода 2013-2020 год. местното население 

постепенно намалява като между отделните години отрицателния прираст е и с близки 

стойности (средно на 500-600 души между две години). Справката сочи, че общата загуба 

на жители за посочения 8-годишен период е общо 4 465 души, което показва намаление на 

населението средно на година с 558,13 души. Най-голяма загуба на население се наблюдава 

между 2014 и 2015 год. в който период населението на общината е намаляло с 807 жители. 

 

Фиг.5 Брой на населението разпределено по години и пол 

  

При направения разрез на данните по пол е видно, че населението е сравнително 

равномерно разпределено – мъжете представляват около 48%, а жените 52%. Това 

съотношение обаче през годините показва тенденция към увеличаване на процентния дял 

на жените за сметка на намаляване на дяла на мъжете (2013 г. – жени 51,73%, мъже 48,27%; 

през 2020 г. – жени 52,46%, мъже 47,54%). От представените данни е видно, че броят на 

мъжете намалява по-бързо от този на жените, поради което разликата между тях постепенно 

нараства. Ако в началото на периода през 2013 г. разликата между половете е 1 373 души в 

полза на нежния пол, то тази разлика в края на изследвания период 2020 г. е нараснала и 

жените са с 1 738 бр. повече от мъжете.  

Съотношението между половете в една общност е белег за нейната жизнеспособност, 

тъй като установяването на тенденция за сериозен превес на единия спрямо другия пол може 

да доведе до ускоряване на отрицателните стойности, както на естествения прираст (поради 

намаляване на броя живородени), така и на механичния. От друга страна при условие, че 

бъде отчетено много по-бързо намаление на единия пол спрямо другия е сигнал за 

конкретни социално-икономически проблеми на тази територия. 

Информацията за община Смолян дава основание да се заключи, че на този етап 

за изследвания период половото съотношение е благоприятно, като се запазва 
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относително устойчиво, което предполага, че е налице сравнително запазена 

жизнеспособност на общността. Наличието обаче на тенденция към по-бързо 

намаляване на мъжете спрямо жените предполага съществуването на известни 

социално-икономически проблеми, които биха могли да предизвикат сериозно 

намаление на представителите na единия от половете спрямо другия. 

При извършен сравнителен анализ между процентното изменение на населението в 

периода 2013-2020 г. на ниво район, област и община е видна сериозна разлика между ЮЦР 

спрямо областта и общината. Докато населението общо за Южен централен район се е 

изменило с -3,41%, то за областта (-12,33%) и общината (11,23%) стойността на процентното 

изменение е близо 4 пъти по-голяма. Очевидно на територията както на област Смолян, така 

и на ниво община Смолян са налице сериозни социално-икономически фактори, които водят 

до намаляване на населението със скорост 4 пъти по-голяма от колкото в някои от 

останалите области и общини намиращи се в обхвата на Южен централен район.  

Таблица 9: Население по пол и населени места за периода 2013-2020 г. в община Смолян* 

Администрати

-вен район/ 

Населени 

места 

Население към 31.12.2013 г. 
Население към 

31.12.2020 г. 

% 

изменени

е 

2013/2020 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени  

Южен 

Централен 

Район 

1453619 707849 745770 
140399

1 
680169 723822 -3,41 

Област 

Смолян 
116218 56622 59596 101887 48940 52947 -12,33 

Община 

Смолян 
39753 19190 20563 35288 16775 18513 -11,23 

с. Арда 273 131 142 195 97 98 -28,57 

с. Виево 389 188 201 313 150 163 -19,54 

с. Влахово 345 161 184 308 148 160 -10,72 

с. Градът 122 64 58 101 52 49 -17,21 

с. Дунево 125 65 60 115 59 56 -8,00 

с. Катраница 178 86 92 159 78 81 -10,67 

с. Кутела 322 165 157 285 151 134 -11,49 

с. Могилица 380 190 190 303 148 155 -20,26 

с. Момчиловци 1189 577 612 1004 471 533 -15,56 

с. Мугла 208 98 110 135 60 75 -35,10 

с. Петково 289 193 96 251 172 79 -13,15 

с. Подвис 130 59 71 122 56 66 -6,15 

с. Полковник 

Серафимово 131 66 65 112 56 56 
-14,50 

с. Река 216 105 111 182 87 95 -15,74 

с. Сивино 154 81 73 114 61 53 -25,97 
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с. Смилян 1677 834 843 1582 760 822 -5,66 

гр. Смолян 29562 14221 15341 26718 12655 14063 -9,62 

с. Соколовци 155 76 79 117 56 61 -24,52 

с. Стойките 209 92 117 172 74 98 -17,70 

с. Тикале 126 53 73 108 50 58 -14,29 

с. Требище 142 64 78 100 45 55 -29,58 

с. Търън 685 326 359 651 310 341 -4,96 

с. Широка лъка 462 216 246 378 173 205 -18,18 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ–Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

*Взетите данни са за населените места с население над 100 души към 31.12.2020 год. 

Анализът на процентното изменение през изследвания период 2013-2020 год. по 

населени места е извършено на база данните от НСИ като са отчетени тези населени места, 

които за 2020 г. са с население над 100 души. Както е видно от всичките 86 населени места 

тези с население над 100 души са общо 23 броя. В част от останалите 63 села или 

регистрираните жители са дори под 10 души, като много често местните жители са по един 

или двама в конкретното населено място или липсват постоянно живеещи. При разбивката 

на броя на жителите по местоживеене за последния 8-годишен период (от таблицата по-

горе) се вижда, че във всички населена места се отчита постоянно намаляване на 

населението. Извършеното сравнение между Южен Централен Район, област Смолян и 

община Смолян към 31.12.2020 г. показва, че общият брой на жителите на община Смолян 

представлява 34,63% от населението на област Смолян, като основната част 75,71% живеят 

в общинския център град Смолян. Добър признак е, че именно в общинския център и 

едно от двете големи села – Смилян, процентът на изменение е с най-малки 

отрицателни стойности. Налага се изводът, че гр. Смолян запазва най-ниско ниво на 

загуба на население като най-вероятно привлича жители от селата.  

Прегледът на разпределението на жителите по пол по отделните населени места с 

официално регистрирано население над 100 души в общината показва, че с изключение на 

селата Петково (броят на мъжете е почти двойно по-голям от броя на жените), Момчиловци, 

Смилян и Широка Лъка, както и в общинския център Смолян (броят на жените надвишава 

този на мъжете с 1408 души) в между броя на мъжете и жените не се наблюдават големи 

разлики. 

Анализът на населението в съставните общини на област Смолян показва отрицателно 

процентно изменение на броя на жителите. С изключение на общините Баните и Неделино 

това изменение има приблизително близки стойности в порядъка между -10 и -12%. С най-

малки темпове намалява населението на община Рудозем (-9,47%).  

Таблица 10: Население по общини в област Смолян за периода 2013-2020г 

Общини 

Брой на населението към 31.12.: % 

изменение 

2013/2020 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Баните 4648 4503 4356 4181 4041 3890 3722 3547 -23,69 

Борино 3447 3362 3299 3252 3157 3087 3071 3012 -12,62 

https://infostat.nsi.bg/
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Девин 12234 11963 11655 11421 11181 10931 10696 10489 -14,26 

Доспат 8740 8587 8385 8217 8004 7932 7829 7745 -11,38 

Златоград 11759 11471 11249 11085 10899 10759 10555 10442 -11,20 

Мадан 11871 11653 11450 11274 11069 10886 10698 10568 -10,98 

Неделино 6727 6522 6340 6154 5976 5780 5725 5552 -17,47 

Рудозем 9714 9599 9480 9307 9150 9045 8917 8794 -9,47 

Смолян 39753 39079 38272 37607 37057 36475 35829 35288 -11,23 

Чепеларе 7325 7245 7115 6927 6748 6636 6490 6450 -11,95 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ 

Като цяло община Смолян се нарежда на 3-то място сред общините по процент на 

изменение на населението след Рудозем и Златоград. Данните в таблицата показват, че 

отрицателната стойност на процентното изменение е относително висока -11,23%. 

Това е тревожен факт, който води до постепенно обезлюдяване на територията и 

предполага взимането на спешни мерки, чрез които да бъде спрян този процес. При 

добра политика в посока подобряване на условията на живот, както в икономически, 

така и в социален план, могат да бъдат възродени селата, както и да се спре 

постепенното обезлюдяване на общинския град. Тези данни са в пряка корелация и с 

получените резултати при изследване на механичния прираст по местоживеене. 

По гъстота на населението община Смолян заема 5-то място спрямо съставните общини 

в област Смолян, което е добър показател предвид сравнително голямата територия и 

труднодостъпния планински терен върху който е разположена.  

Таблица 11: Гъстота на населението в област Смолян – разпределение по общини 

Община 
Гъстота на населението на кв. км 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Баните 15,4 14,9 14,5 13,9 13,4 12,9 12,4 

Борино 19,9 19,4 19,1 18,8 18,2 17,8 17,7 

Девин 21,3 20,8 20,3 19,9 19,5 19,0 18,6 

Доспат 30,8 30,2 29,5 28,9 28,2 27,9 27,7 

Златоград 67,8 66,1 64,9 63,9 62,8 62,0 61,5 

Мадан 67,9 66,7 65,5 64,5 63,3 62,3 61,1 

Неделино 65,8 63,8 62,0 60,2 58,5 56,5 56,0 

Рудозем 52,3 51,7 51,0 50,1 49,3 48,7 50,2 

Смолян 46,9 46,1 45,2 44,4 43,7 43,1 41,7 

Чепеларе 18,6 18,4 18,1 17,6 17,2 16,9 17,2 

Източник: НСИ, регионална статистика_LAU1 
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Тази гъстота на населението се дължи най-вероятно предимно на сравнително големия 

брой жители в общинския център гр. Смолян. За съжаление в корелация с установилата се 

тенденция на постепенно намаляване на общия брой на жителите в общината е видно, че 

гъстотата на населението също постепенно намалява – от 46,9 ж./кв. км през 2013 г. на 41,7 

ж./кв. км през 2020 г. 

2.2.2. Възрастово разпределение на населението. 

Друга важна демографска характеристика за населението на една територия е 

разпределението по възрастови граници. То ни дава информация за наличието и степента на 

застаряване. Това е важен фактор, тъй като има отношение и към трудоспособността на 

населението, а оттам и към потенциала за развитие на територията. 

Таблица 12: Разпределение на населението в община Смолян към 31.12.2016 г. и        

31.12.2020 г. по местоживеене и възраст 

възраст 
община Смолян, 2016 г. община Смолян, 2020 г. % 

изменение 

2016/2020 в града в селата общо в града в селата общо 

0-4 1101 231 1332 1019 227 1246 -6,46 

05-09 1276 300 1576 1090 239 1329 -15,67 

10-14 1312 300 1612 1382 297 1679 4,16 

15-19 1113 296 1409 1167 255 1422 0,92 

20-24 1056 276 1332 825 221 1046 -21,47 

25-29 1597 357 1954 1018 265 1283 -34,34 

30-34 2057 506 2563 1662 374 2036 -20,56 

35-39 2167 508 2675 2009 494 2503 -6,43 

40-44 2113 570 2683 2110 526 2636 -1,75 

45-49 2216 642 2858 2087 560 2647 -7,38 

50-54 2123 647 2770 2036 637 2673 -3,50 

55-59 2454 804 3258 2114 677 2791 -14,33 

60-64 2279 844 3123 2321 791 3112 -0,35 

65-69 2009 877 2886 2012 811 2823 -2,18 

70-74 1426 742 2168 1738 798 2 536 16,97 

75-79 919 649 1568 1057 569 1626 3,70 

80+ 942 898 1840 1071 829 1900 3,26 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

Това, което прави впечатление и буди сериозна тревога е фактът, че докато най-

възрастното население в диапазона от 70 г. до 80 г. и нагоре се е увеличило с общо 486 души 

(процентно изменение средно от 8,76%) за 2020 г. спрямо 2013 г., то младите в диапазона от 

20 г. до 34 г. за същия период са намалели с общо - 1484 души или средно процентно 

https://infostat.nsi.bg/
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изменение от – 25,37%. Най-драстична негативна промяна от – 34,34% (-671 души) се отчита 

при групата в диапазона от 20 до 29 години. Сериозно намаление се наблюдава и при най-

малките жители на територията от 0 до 9 години, тъй като намаляването на жители в този 

възрастов диапазон за изследвания период е общо 333 души или средно процентно 

изменение от 11,45%. Предвид факта, че за периода 2013-2020 г. общият брой, с който е 

намаляло населението на общината е 4 465 души излиза, че голяма част от това намаление 

се дължи на младите хора от 20 до 34 г. и на малчуганите от 0 до 9 години, а именно с – 

1 817 души или - 46,69%, като по-сериозна загуба на младите се наблюдава именно в 

общинския център Смолян. Този факт ясно се вижда и от представената графика. 

Фиг. 6 Разпределение по пол и възраст на жителите в община Смолян: сравнителен анализ 

между 2016 г. – 2020 г. 

 

От представените данни може да бъде направено предположението, че почти 

половината от броя на жителите, с което намалява населението на общината са именно 

младите семейства с малки деца до 9 години и то основно именно от общинския център 

Смолян. Очевидно е налице комбинация от социални, културни, икономически и 

психологически фактори, които предизвикват младите хора с малки деца да напуснат 

родните си места и да потърсят условия за живот и развитие в по-големите градове от 

страната или в чужбина. Освен чисто социално-културните тенденции сред младежите 

в съвременния свят за търсене на общност с по-голям и по-добре развит социум като 

напр. София и Пловдив или извън страната, най-вероятно са налице и чисто 

икономически причини, които карат младите да напускат общината. Може да се 

предположи, че структурата на местната икономика не предлага атрактивни работни 

места, отговарящи на изискванията на съвременния млад човек.   
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Трябва да се отбележи, че отчетената негативна промяна е най-сериозна в общинския 

център град Смолян. От графиката се вижда, че в селата темпът на намаляване е много по-

малък. Може да се предположи, че това се дължи на факта, че в селата (особено в по-малките 

от тях) като цяло преобладаващо живее по-възрастно население, което поради обективни 

причини не е склонно да мигрира. От там намаляването се дължи предимно на отрицателен 

естествен прираст, докато механичният влияе в много по-малка степен, отколкото в града. 

2.2.3. Естествен и механичен прираст на населението в община Смолян 

През последните повече от две десетилетия в страната под влиянието на разнородни 

фактори от различен икономически, социален и психологически характер се наблюдава 

неблагоприятна тенденция както при естествения, така и при механичния прираст на 

населението в по-голямата част от страната. Това оказва решаващо влияние върху 

демографските процеси, тъй като от естественото и механичното движение на населението 

зависи неговият брой на дадената територията, а от там и жизнеспособността на общността, 

която населява тази територия. 

 Естествен прираст на населението в община Смолян 

Естествения прираст на населението се характеризира със съотношението между 

раждаемостта и смъртността. При направеното проучване на територията на община 

Смолян се вижда, че естественият прираст е с постоянни отрицателни стойности през 

изследвания период. Изключение прави 2020 г., през която има нарастване, което вероятно 

е в голяма степен повлияно от здравната криза с COVID-19. Може да са заключи обаче, че 

условията за живот, които оказват сериозно влияние на смъртността, както и тези, които са 

определящи и влияят на раждаемостта не са се влошили, тъй като през изследвания времеви 

период стойността на естествения прираст, макар и отрицателна е в сравнително постоянни 

граници – не се наблюдават сериозни повишения. Анализът показва, че броя на умиранията 

надвишава 2,3 пъти броя на живородените. При преглед на данните от разпределението по 

пол става ясно, че с изключение на 2013 г. отрицателния прираст при мъжете е с по-висока 

стойност от тази при жените. 

Таблица 13: Естествен прираст – разпределение по пол в община Смолян 

  живородени, брой умирания, брой 
естествен прираст, 

брой 

години общо момчета момичета общо мъже жени общо мъже жени 

2013 301 163 138 522 252 270 -221 -89 -132 

2014 261 134 127 570 303 267 -309 -169 -140 

2015 253 111 142 556 288 268 -303 -177 -126 

2016 264 129 135 572 312 260 -308 -183 -125 

2017 285 136 149 619 352 267 -334 -216 -118 

2018 240 140 100 555 278 277 -315 -138 -177 

2019 233 108 125 609 322 287 -376 -214 -162 
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2020 221 97 124 735 391 344 -514 -294 -220 

общо  2058 1018 1040 4738 2498 2240 -2680 -1480 -1200 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg) 

От гледна точка на запазване на баланса между половете е важно да се отбележи, че с 

изключение на 2013 и 2018 год. е налице надвишаване на отрицателните стойности на 

естествения прираст при мъжете спрямо тези при жените. При преглед на данните 

представи в таблицата, от разпределението по пол е очевидно, че отрицателният прираст 

при мъжете е с по-висока стойност от този при жените. Този резултат се обуславя от по-

високата смъртност при мъжете, която не се компенсира от повече родени момчета. Това 

ясно личи от представената графика. 

Фиг. 7 Сравнителен анализ на брой живородени и умирания в община Смолян 2013-2020 г. 

 

Върху ръста на смъртността въздействие оказват различни стресови фактори – 

социални, финансови, липса на работа, ниски доходи, състояние на здравната система на 

територията и други, които могат да доведат до влошаване на здравето. От друга страна 

раждаемостта се влияе от разнородни по своята природа причини – психологически (проява 

на нежелание от страна на младите да имат повече от едно дете или отказ да имат деца, страх 

от невъзможността да осигурят материално своите бъдещи деца и др.) или финансови, както 

и в търсене на възможности за развитие (младите хора в детеродна възраст напускат 

територията в търсене на по-големи възможности за себереализация в по-големите градове 

или в чужбина). За да се подобрят показателите на естествения прираст следва да се 

подобрят условията за живот като цяло (в т.ч. грижата за здравето на населението – 

профилактика и лечение). Това ще повлияе положително от една страна върху удължаването 

на живота (намаляване на смъртността), а от друга ще се увеличи желанието на местните 

жители да имат едно или повече деца.  

Важна характеристика на населението е и коефициентът на естествен прираст, който се 

измерва в промили (‰). Този коефициент показва промяната на броя на населението (за 

всеки 1000 души) в следствие на разликата в броя на новородените и починалите на дадена 
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територия лица. Данните в таблицата по-долу отразяват сравнителен анализ между 

стойностите на коефициента на естествения прираст на ниво район, област, община. 

Таблица 14: Коефициент на естествен прираст за периода 2013-2020 год. 

Естествен прираст, коефициент ‰ 

години 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Южен централен 

район 
-4,5 -5,2 -5,7 -5,72 -6,2 -6 -6,3 -9,6 

Област Смолян -6,6 -7,8 -8,2 -8 -9,5 -9,4 -9,7 -14,4 

Община Смолян -5,56 -7,91 -7,92 -8,19 -9,01 -8,64 -10,49 -14,57 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ 

Видно е, че и за трите административни единици в рамките на изследвания период се 

наблюдава тенденция на влошаване показателите на коефициента на естествения прираст. 

Сравнението показва, че докато при Южен централен район отрицателните стойности на 

този коефициент са нараснали почти двойно, то при област Смолян и община Смолян това 

увеличение е почти тройно, като тези отрицателни стойности са много близки с разлика едва 

около 1‰. Най-голямо увеличение и при трите административни единици се наблюдава в 

периода между 2019 г. и 2020 г. когато е отчетена и по-висока смъртност, като това най-

вероятно се дължи на настъпилата здравна криза, породена от COVID-19. Графика 

представена по-долу ясно илюстрира тези факти. 

Фиг. 8 Коефициент на естествен прираст на ниво ЮЦР, област Смолян, община Смолян 

 

Очевидно за разлика от по-големият административен район ЮЦР, към който 

принадлежи община Смолян, то на ниво област и община се наблюдава по-голяма негативна 

промяна на броя на населението на 1000 души следствие на разликата в броя на 

новородените и починалите. 

Данните показват, че общината губи население по линията на отрицателния 

естествен прираст през целия изследван период със същите темпове отчетени и на ниво 

област и почти двойно по-бързо спрямо ЮЦР. Фактът, че се наблюдава 
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установяването на тенденция към увеличение отрицателните стойности на 

коефициента, отразяващ естествения прираст в общината дава основание да се 

предположи, че в социално-икономическите и културно-образователни условия са 

налице фактори, влияещи негативно на естествения прираст на местното население. 

 Механичен прираст на населението в община 

Механичния прираст е другият важен фактор, който оказва съществено влияние върху 

броя на населението на дадена територия. Той се формира от съотношението между броя на 

заселените и изселилите се лица.  

Видно е, че механичният прираст общо за общината е с отрицателни стойности за 

периода 2013-2020 год. Видно е, че тази стойност е голяма, тъй като за 8 години по 

линията на механичното движение на населението община Смолян е загубила общо 2 

528 души или 316 човека на година. По подобие на естествения прираст при 

разпределението на данните по пол се вижда, че и тук мъжете макар и с по-малко намаляват 

по-бързо от жените. Комбинацията от по-висока отрицателна стойност както на естествения, 

така и на механичния прираст при мъжете, води до отчитане на известен дисбаланс между 

половете като цяло на изследваната територия, а това е един от факторите, водещи до 

застаряване на населението, тъй като има пряко отношение и към раждаемостта. В 

дългосрочен план, ако тази тенденция не бъде овладяна това може да се отрази негативно 

върху демографската характеристика на територията.  

Таблица 15: Механичен прираст – разпределение по пол и местоживеене в община Смолян 

  години 
заселени изселени механичен прираст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

община 

Смолян   

2013 428 179 249 950 444 506 -522 -265 -257 

2014 408 209 199 773 389 384 -365 -180 -185 

2015 414 199 215 918 438 480 -504 -239 -265 

2016 499 250 249 856 428 428 -357 -178 -179 

2017 732 339 393 948 457 491 -216 -118 -98 

2018 582 256 326 849 396 453 -267 -140 -127 

2019 623 301 322 893 450 443 -270 -149 -121 

2020 766 372 394 793 392 401 -27 -20 -7 

промяна на населението в общината общо в брой  -2528 -1289 -1239 

 в град 

Смолян 

2013 257 99 158 711 326 385 -454 -227 -227 

2014 247 124 123 583 295 288 -336 -171 -165 

2015 261 121 140 700 334 366 -439 -213 -226 

2016 326 156 170 662 320 342 -336 -164 -172 

2017 455 209 246 645 312 333 -190 -103 -87 

2018 391 174 217 603 268 335 -212 -94 -118 

2019 412 200 212 657 350 307 -245 -150 -95 

2020 444 209 235 579 293 286 -135 -84 -51 

промяна на населението в града общо в брой  -2347 -1206 -1141 

2013 171 80 91 239 118 121 -68 -38 -30 
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в селата 

от 

община 

Смолян 

2014 161 85 76 190 94 96 -29 -9 -20 

2015 153 78 75 218 104 114 -65 -26 -39 

2016 173 94 79 194 108 86 -21 -14 -7 

2017 277 130 147 303 145 158 -26 -15 -11 

2018 191 82 109 246 128 118 -55 -46 -9 

2019 211 101 110 236 100 136 -25 1 -26 

2020 322 163 159 214 99 115 108 64 44 

промяна на населението в селата общо в брой -181 -83 -98 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

текуща демографска статистика  

Положителен сигнал е фактът, че през последните три години се наблюдава почти 

двойно намаляване на общата отрицателна стойност на механичния прираст в сравнение със 

тази отчетена през 2013 г. като за 2020 г. тази стойност е едва -27 души. Това основно се 

дължи на фактът, че през тази година се отчита положителен механичен прираст в селата на 

общината от 108 души. Това ясно се вижда и от графиката представена по-долу. 

Фиг. 9 Механично движение на жителите, разпределено по пол в града и селата на община 

Смолян за периода 2013-2020 г 

 

Графиката по-горе ясно илюстрира големият дисбаланс между града и селата при 

изселилите се както мъже, така и жени. Докато в общинския център Смолян се запазва 

висок брой на желаещите да напуснат територията на града, то при селата след известен пик 

през 2017 г. се наблюдава обратната тенденция към намаляване броя на изселилите се. 

Разбира се тези данни са сериозно повлияни и от факта, че броят на жителите в град Смолян 

надвишава 3 пъти броя на жителите на всички села от общината взети заедно. Това се 

обуславя от по-силно изразена динамика в града, тъй като там живеят и повечето по-млади 

и мобилни хора, които са по-склонни да мигрират. Това е особено силно изразено през 
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последните две години (2019 и 2020 год.). След 2016 год. се наблюдава и лека положителна 

тенденция в града, при която се отчита макар и слабо увеличение на броя на заселилите се 

жители. Тези данни в комбинация с данните за разпределението по възраст на населението 

в общината показват, че града губи жители и то предимно сред младите до 34 год. 

Изглежда комбинацията от социално-икономически и културно-образователни 

условия за живот в общинския център не са на необходимото ниво като качество, 

количество и разнообразие, че да мотивират, и то предимно младите да останат да 

живеят и да се развиват в град Смолян. Очевидно е необходимо да се вземат сериозни 

мерки, целящи задържането на младите хора особено в общинския център. 

Положителен признак са данните за заселилите се, тъй като при тях се отчита известно 

нарастване на броя както в града, така и в селата. Благодарение именно на това увеличение 

се дължи и отчетената макар и слаба тенденция към намаляване на отрицателната стойност 

на механичния прираст след 2017 г. Интересен е фактът, че стойностите на заселилите се и 

изселилите се в селата са много близки. На практика за разлика от града в селата броя на 

напусналите територията в голяма степен се компенсира от тези, които се заселват, за 

да се стигне до положителен механичен прираст през 2020 г.  

От информацията за населението на община Смолян за периода 2013-2020 год. могат да 

бъдат направени следните изводи и заключения:  

 В периода 2013-2020 год. е установена тенденция към постепенно намаляване на 

местното население. Справката сочи, че общата загуба на жители за посочения 8-

годишен период е общо 4 465 души, което показва намаление на населението средно 

на година с 558,13 души; 

 Община Смолян се нарежда на 3-то място сред общините по процент на изменение 

на населението след Рудозем и Златоград. Данните в таблицата показват, че 

отрицателната стойност на процентното изменение е относително висока – 11,23%; 

 На този етап съотношението по пол на местните жители е все още благоприятно с 

лек превес на женския пол. Това налага заключението, че е налице сравнително 

запазена жизнеспособност на общността. Отчетено е обаче постепенно увеличаване 

на разликата между мъжете и жените, тъй като се наблюдават по-бързи темпове на 

намаляване броя на мъжете спрямо този на жените, поради по-високите отрицателни 

стойности както на естествения, така и на механичния прираст. Наличието на 

тенденция към по-бързо намаляване на мъжете спрямо жените предполага 

съществуването на известни социално-икономически проблеми, които биха могли да 

предизвикат сериозно намаление на представителите на единия от половете спрямо 

другия, поради което да се влоши и демографската характеристика на територията; 

 В общинския център и едно от двете големи села – Смилян, процентът на изменение 

на населението е с най-малки отрицателни стойности. Налага се изводът, че гр. 

Смолян запазва най-ниско ниво на обща загуба на население спрямо другите отделни 

населени места като най-вероятно привлича част от жителите на селата;  

 Извършеният разрез по възрастово разпределение показва, че за периода                      

2013-2020 г. най-голяма загуба на население в общината се наблюдава сред младите 
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хора от 20 до 34 г. и на малчуганите от 0 до 9 години, а именно с – 1 817 души или - 

46,69% от общия брой, с който е намаляло населението, като по-сериозна загуба на 

младите се наблюдава именно в общинския център Смолян. От представените данни 

може да бъде направено предположението, че почти половината от броя на жителите, 

с което намалява населението на общината са именно младите семейства с малки 

деца до 9 години и то основно именно от общинския център Смолян. Очевидно е 

налице комбинация от социални, културни, икономически и психологически 

фактори, които предизвикват младите хора с малки деца да напуснат родните си 

места и да потърсят условия за живот и развитие в по-големите градове от страната 

или в чужбина. Освен чисто социално-културните тенденции сред младежите в 

съвременния свят за търсене на общност с по-голям и по-добре развит социум като 

напр. София и Пловдив или извън страната, най-вероятно са налице и чисто 

икономически причини, които карат младите да напускат. Може да се предположи, 

че структурата на местната икономика не предлага атрактивни работни места, 

отговарящи на изискванията на съвременния млад човек. Очевидно е необходимо 

да се вземат сериозни мерки, целящи задържането на младите хора особено в 

общинския център; 

 Данните показват, че общината губи население по линията на отрицателния 

естествен прираст през целия изследван период със същите темпове, отчетени и на 

ниво област и почти двойно по-бързо спрямо ЮЦР. Фактът, че се наблюдава 

установяването на тенденция към увеличение отрицателните стойности на 

коефициента, отразяващ естествения прираст в общината, дава основание да се 

предположи, че в социално-икономическите и културно-образователни условия са 

налице фактори, влияещи негативно на естествения прираст на местното население; 

 Механичният прираст общо за общината е с отрицателни стойности за периода 2013-

2020 год. Положителен признак е, че се отчита лек спад в отрицателната стойност на 

механичния прираст след 2017 год. Разрезът по местоживеене показва, че в 

общинския център Смолян през целия период се запазва по-висока стойност на 

изселилите се жители спрямо заселилите се. За разлика от града в селата броя на 

напусналите територията в голяма степен се компенсира от тези, които се заселват, 

за да се стигне до положителен механичен прираст през 2020 г. 

 Установилата се тенденция на намаляване на населението е тревожен факт, който 

води до постепенно обезлюдяване на територията и застаряване на населението, като 

голяма част от напусналите са младите до 34 год. Това предполага вземането на 

сериозни мерки, чрез които да бъде спрян този процес. При добра политика в посока 

подобряване на условията на живот, както в икономически, така и в социален план 

могат да бъдат възродени някои от селата, както и да се спре постепенното 

обезлюдяване на общинския център Смолян. 

2.2.4. Етническа инфраструктура 

Официални данни за етническата структура на общината могат да се вземат от 

преброяването, извършено през 2011 год. Новото преброяване на населението на България 
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е извършено през септември и октомври 2021 г., като конкретни резултати към момента на 

изготвянето на настоящия документ не са налични.  

Таблица 16: Численост и дял на етническите групи в община Смолян, според 

преброяването на населението през 2011 г. 

Етнически групи Численост Дял в % 

Общо 41452 100 

Българи 32708 78,91 

Турци 170 0,41 

Цигани 301 0,73 

Други 161 0,39 

Не се самоопределят 298 0,72 

Не отговорили 7814 18,85 

Източник: НСИ, съгласно данни от „Численост и дял на етническите групи според 

преброяването на населението през 2011 г.“ 

От таблицата по-горе се вижда, че най-много представители има от българската 

етническа група – 78,91%, следвана от турската – 0,41%. Трета по численост е ромската 

етническа група, която е с дял от 0,39%. Местните жители, които са посочили - друга 

етническа общност са по-малко от 0,39%. За общо 19,57% от участвалите в преброяването 

няма информация към кой етнос принадлежат, тъй като те или не са се самоопределили, или 

не са отговорили. По неофициални данни и наблюдаване на различни индикатори към 

отделни публични институции (ДБТ, Дирекция „Социално подпомагане“, ДСП, училища, 

детски градини и др. на територията на общината) реалният брой на ромското население в 

общината е по-голям. Най-вероятно основната част от жителите, които не са отговорили на 

въпроса за етническа принадлежност са именно от ромски произход. Движението на 

разпределението на населението по етническа принадлежност във времето ще може да се 

проследи след обработка на данните от национално преброяване през 2021 год. и изнасяне 

на официалните данни. 

 2.3. Трудоспособност на населението, заетост, заплата и безработица. 

2.3.1. Трудоспособност 

Друга важна характеристика, която определя способността на населението да подобри 

качеството на живот на територията, която населява, е разпределението по брой на жителите 

в три групи според трудоспособността на възрастовите категории, определени в българското 

законодателство (табл. 13) за 2020 год.:  

 под трудоспособна – от 0 до 15 год.;  

 в трудоспособна възраст – от 16 до 61 год. за жените и 64 год. за мъжете;  

 над трудоспособна възраст – над 61 за жените и 64 год. за мъжете; 
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Таблица 17: Население, под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. в община 

Смолян по местоживеене 

Общини 

Възрастови 

категории 

Общо в т. ч. в градовете в т. ч. в селата 

всичко мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Община 

Смолян 
35288 16775 18513 26718 12655 14063 8570 4120 4450 

Под 

трудоспособна 

възраст 

4531 2268 2263 3726 1861 1865 805 407 398 

В трудоспособна 

възраст 
20432 10762 9670 16020 8275 7745 4412 2487 1925 

Над 

трудоспособна 

възраст 

10325 3745 6580 6972 2519 4453 3353 1226 2127 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

Данните показват, че към 31.12.2020 г. трудоспособното население е 57,90% от общия 

брой, докато най-малките жители под трудоспособна възраст са 12,84%, а възрастните 

пенсионери – 29,26%. 

Фиг.10: Население, под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. в община 

Смолян по местоживеене 

 

Извършеният анализ на данните от таблицата по-горе за разпределението на 

населението по трудоспособност са ясно илюстрирани от графиката и показва, че:  

 в групата под трудоспособна възраст се наблюдават почти изравнени 

стойности при разпределението по пол, както в града, така и в селата. Очаквано 

тази група е много по-голяма (близо 4 пъти) в гр. Смолян спрямо тази в селата 

от общината.  
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 в групата на трудоспособна възраст броят на жителите и при двата пола в града 

очаквано 2 пъти надвишават тези в над трудоспособна възраст. В селата тази 

закономерност се вижда само при мъжете. Предвид доминиращото влияние на 

общинския център над селата логично жителите в трудоспособна възраст в града 

по подобие на групата на младите под трудоспособна възраст са 4 пъти повече 

от тези в селата; 

 в групата над трудоспособна възраст се наблюдава превес на жените, както в 

града, така и в селата над броя на мъжете.   

 интерес представлява факта, че докато в града броят на трудоспособните жени 

надвишава около 2 пъти тези в пенсионна възраст, то в селата се наблюдава 

обратното съотношение; 

 Съотношението обаче между най-младите и пенсионерите е в полза на 

последните, което в дългосрочен план води до постепенно застаряване на 

населението, каквато тенденция се наблюдава в почти цялата страна.  

Населението на община Смолян за последните 5 години (2016 – 2020 г.) е намаляло с 

6%, като хората в трудоспособна възраст са намалeли с 10%. Това показват данните от НСИ, 

публикувани в таблицата по-долу. Скоростта, с която трудоспособните намаляват е почти 

двойно по-висока, спрямо тази, с която намалява населението на община Смолян. 

Едновременно с това се забелязва, че за същия период относителният дял на населението 

в трудоспособна възраст също устойчиво намалява. Към края на 2020 г. техният 

относителен дял е 57,90%, докато през 2016 г. трудоспособните са били 60,4% от цялото 

население на общината. От представените данни за населението в настоящото 

проучване излиза, че намаляването на населението се дължи в голяма степен на 

групата в трудоспособна възраст, като най-изразено това е сред младите хора на 

възраст 20-34 г. 

Таблица 18: Население, в и над трудоспособна възраст за периода 2016-2020 г. в община 

Смолян, област Смолян и България 

Показател 

Години Изменение 

в % 

2016/2020 
2016 2017 2018 2019 2020 

Население на община 

Смолян, бр. 
37 607 37 057 36 475 35 829 35 288 -6% 

Трудоспособно 

население за община 

Смолян, бр. 

22 733 22 029 21 474 20 854 20 432 -10% 

Дял на 

трудоспособното 

население на община 

Смолян в % 

60,4 59,45 58,87 58,20 57,90   

Трудоспособно 

население за област 

Смолян, бр. 

66 770 64 437 62 664 60 754 59 209 -11% 
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Дял на 

трудоспособното 

население на община 

Смолян спрямо това 

в областта в % 

34,05 34,19 34,27 34,33 34,51   

Трудоспособно 

население за 

България, бр. 

4304436 4248503 4200909 4156198 4139056 -4% 

Дял на 

трудоспособното 

население на община 

Смолян спрямо това 

в страната в % 

0,53 0,52 0,51 0,50 0,49   

Източник: по данни от НСИ (https://www.nsi.bg/)  

 

При съпоставката на относителния дял на трудоспособните в общината спрямо броя на 

трудоспособните на ниво област Смолян е видно, че общинският дял отбелязва ръст. Това 

се дължи на по-високата скорост на намаляване на броя жители от тази група в областта 

(11%), спрямо тази в общината (10%). От данните е видно, че скоростта, с която 

трудоспособните в община Смолян намаляват е макар и с 1% по-ниска, спрямо тази в 

областта и малко над 2 пъти по-висока, в сравнение със скоростта за България. 

 

Таблица 19: Коефициент на възрастова зависимост за периода 2016-2020 г. в община 

Смолян, област Смолян и България. 

  
Коефициент на възрастова зависимост %* 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

За страната 64,99 65,94 66,63 66,63 67,1 

Област Смолян 64 66,5 68,23 70,41 72,08 

Община Смолян 65,43 68,22 69,86 71,81 72,71 

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ (https://www.nsi.bg/);  

* За целите на ПИРО КВЗ е изчислен на база данните от НСИ за разпределение на 

населението по трудоспособна възраст към 31.12 на съответната година. 

 

Повишаването на относителния дял на трудоспособното население има своето 

отражение в стойността на коефициентът на възрастова зависимост (КВЗ). КВЗ показва броя 

на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече 

години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) в края 

на съответната година. Изчислява се в проценти - %.  

 

 

https://www.nsi.bg/
https://www.nsi.bg/
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Фиг. 11 Сравнителен анализ на коефициента на възрастова зависимост за периода 2016-

2020 г. в община Смолян, област Смолян и България 

 

Сравнителният анализ на данните за община Смолян, област Смолян и България 

представени в таблицата, илюстрирани и от графиката показва, че:  

 Коефициентът на възрастова зависимост (КВЗ) в община Смолян е по-голям от 

този в страната и почти изравнен с този в областта; 

 Докато през годините за страната КВЗ се е увеличил с около 3% то за област 

Смолян и община Смолян това увеличение е почти двойно – в рамките на 7-8%. 

Това означава, че съотношението между „зависимите“  възрасти на 100 лица 

от населението и „независимите“ както в областта, така и в общината 

нараства, което респективно означава, че броят на независимите все повече 

намалява. 

2.3.2. Наети лица и коефициент на заетост 

За периода 2015–2019 г. населението на община Смолян намалява (-6%). Една от 

причините за това е, че населението в трудоспособна възраст намалява близо 2 пъти по-

бързо в сравнение с цялото население на общината (-11%). Въпреки това относителния дял 

на трудоспособните от тези за областта е постоянен (34%).  

Заедно с трудоспособното население през периода 2016-2019 г. намалява и това в 

трудоспособна възраст 15 – 64 г. (-8%). В същото време сравнително по-малко намаляват и 

наетите на трудово и служебно правоотношение (-1%) 

Данните на НСИ за 2015-2019 г. показват, че броя на наетите лица на трудови и 

служебни правоотношения за община Смолян се запазва. Запазва се и относителният им дял 

от наетите за област Смолян (42%) и ЮЦР (3%).  

Таблица 20: Средносписъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

Статистически 

райони/Области/Община 

Години (брой) Отклонение 

2015/2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Южен централен регион 384 209 390 420 397 617 400 780 401 342 4% 

Област Смолян 31 145 31 232 31 771 31 476 31 982 3% 
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Община Смолян* 13 129 13 063 13 260 12 966 12 973 -1% 

Дял на Смолян от ЮЦР 3% 3% 3% 3% 3% -5% 

Дял на Смолян от 

областта 
42% 42% 42% 41% 41% -4% 

Област Кърджали 30 498 30 599 30 749 31 313 31 428 3% 

Област Пазарджик 61 129 61 849 61 829 62 549 62 826 3% 

Област Пловдив 208 990 214 899 220 592 221 789 222 236 6% 

Област Хасково 52 447 51 841 52 676 53 653 52 870 1% 

Източник: по данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ); „-“Няма предоставени данни 

При сравнение на данните за наетите лица по области в ЮЦР се вижда, че Пловдив 

бележи най-голямо нарастване (6%), Пазарджик, Смолян и Кърджали са с еднакви 

отклонения (3%), а най-малък е ръста на наетите в област Хасково (1%) за референтния 

период. 

Коефициентът на заетост е аналитично изведен на база данни за наетите лица и 

населението на възраст 15-64 г. на община Смолян. За периода 2016-2017 г. коефициентът 

варира между 53%-57%, оформяйки тенденция за покачване. Този коефициент показва, 

каква част от населението в трудоспособна възраст са заети и формират доходи в местната 

икономика. 

Таблица 21: Коефициент на заетост 

Показател 
Години Отклонение 

2016/2019 2016 2017 2018 2019 

Община Смолян      

Население на възраст 15-64 г. (брой) 24 625 24 004 23 340 22 657 -8% 

Наети на трудово и служебно 

правоотношение (брой) 
13 063 13 260 12 966 12 973 -1% 

Коефициент на заетост 53% 55% 56% 57% 8% 

Източник: НСИ; Коефициента е аналитично изведен на база данни от НСИ 

 

2.3.3. Заплащане на труда 

Въпреки сравнително добрият коефициент на заетост, трудоспособното население 

намалява, миграционните процеси се запазват и леко усилват. Това най-вероятно се дължи 

на размера на доходите и заплатите, както и качеството на живот, които местната икономика 

и територията на община Смолян предлагат. При преглед на данните за средната годишна 

заплата на наетите на трудово и служебно правоотношение се вижда, че в община Смолян 

заплащането на труда е най-високо спрямо това за областта (103% - 105%) и дори се 

доближава до тази за ЮЦР (93% - 96%).  

Таблица 22: Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение 

Статистически 

райони/Области/Община 

Години (в лева) Отклонение 

2015/2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Южен централен регион 8 458 9 228 10 027 11 059 12 190 44% 

https://www.nsi.bg/
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Област Смолян 7 679 8 504 9 133 10 145 11 106 45% 

Община Смолян* 7 886 8 844 9 454 10 594 11 659 48% 

Дял на Смолян от ЮЦР 93% 96% 94% 96% 96% 3% 

Дял на Смолян от 

областта 
103% 104% 104% 104% 105% 2% 

Област Кърджали 7 648 8 335 9 285 10 419 11 356 48% 

Област Пазарджик 8 006 8 721 9 468 10 513 11 675 46% 

Област Пловдив 9 084 9 911 10 771 11 780 12 996 43% 

Област Хасково 7 422 7 964 8 537 9 623 10 566 42% 

Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ) 

Трудовите възнаграждения през 2018 г. и 2019 г., изплащани на територията на община 

Смолян са дори по-високи от средните за областите Кърджали, Пазарджик и Хасково. Това 

означава, че миграционните процеси са насочени по-скоро към по-големите градове на 

страната – Пловдив, София, Варна, Бургас и чужбина. 

От диаграмата по-долу се вижда, че за периода 2013-2019 г. средната работна заплата 

се повишава (64,58%). В същото време броя на наетите на трудови и служебни 

правоотношения се запазва. Най-големи заплати получават наетите в сектори, които по един 

или друг начин се дотират от държавата.  

Фиг. 12  Динамика на средната брутна годишна заплата по видове икономически дейности 

на територията на община Смолян за периода 2013-2019 г. 

 

https://www.nsi.bg/
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Прави впечатление, че трудовите възнаграждения за 2019 г. в преработващата 

промишленост се нареждат на седмо място след горското стопанство, производството и 

разпределението на енергия, операциите с недвижими имоти, хуманното здравеопазване и 

социална работа, културата, спорта, развлеченията и другите дейности. За разлика от тях 

преработващата промишленост осигурява работа на близо 38% от наетите лица в местната 

икономика. Причината за това е държавната политика по доходите през последните години. 

В дългосрочен план обаче, ако заплатите в сектора, който създава най-голяма добавена 

стойност не се увеличат това може да доведе до засилване на миграционните процеси. 

При преглед на данните за наетите лица по видове икономически дейности се вижда, че 

най-голям ръст и устойчива тенденция за повишаване на заетите за периода 2013 – 2019 г. 

се наблюдава в преработващата промишленост (30%). На следващо място по брой наети 

лица се нарежда търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11%), следвани от 

транспорта, складирането и пощите (5%), хотелиерството и ресторантьорството (5%).  

Фиг. 13: Динамика на средносписъчния брой на наетите лица и средна годишна заплата по 

трудово и служебно правоотношение за община Смолян за периода 2013-2019 г. 
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2.3.4. Безработица и коефициент на икономическа активност 

Равнището на безработица в община Смолян за 2019 г. е намаляло наполовина, спрямо 

2015 г. по данни на Дирекция „Бюро по труда“- гр. Смолян. 

Таблица 23: Безработни лица и равнище на безработица 

Показател 
Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

Регистрирани безработни лица, брой 2 200 1 385 1 345 1 189 1 113 

Равнище на безработица в % 11,40 8,20 6,30 5,36 5,10 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян 

Броят на регистрираните безработни лица е намалял с 1087 човека, което представлява 

малко над 49% за същият период.  

Данните показват, че през последните 5 години безработните лица и равнището на 

безработица постоянно намаляват. Това означава, че местната икономика създава работа и 

доход за все повече хора в трудоспособна възраст. 

Коефициент на икономическа активност е аналитично изведен на база данни за 

наетите лица, безработните и населението на възраст 15-64 г. на община Смолян. За периода 

2016-2019 г. коефициентът варира между 59%-62% с тенденция за повишаване. Този 

коефициент отразява каква част от населението в трудоспособна възраст 15–64 г. са активни 

– заети и регистрирани безработни, търсещи работа.  

 

Таблица 24: Коефициент на икономическа активност 

Показател 
Години Отклонение 

2016/2019 2016 2017 2018 2019 

Община Смолян      

Население на възраст 15-64 г. 

(брой) 
24 625 24 004 23 340 22 657 -8% 

Наети на трудово и служебно 

правоотношение (брой) 
13 063 13 260 12 966 12 973 -1% 

* Безработни лица (брой) 1 385 1 345 1 189 1 113 -20% 

Коефициент на икономическа 

активност % 
59% 61% 61% 62% 6% 

Източник: НСИ; * Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян; Коефициента е аналитично 

изведен 

Изводи: 

 Намаляването на трудоспособното население на община Смолян за периода 2016 –

2019 г. се дължи в голяма степен на намаляването на населението на възраст             

15-64 г.; 

 Над 50% от населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) участва във 

формирането на доходите на територията на община Смолян; 
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 Преработващата промишленост; търговията, ремонта на автомобили и 

мотоциклети; хотелиерството и ресторантьорството дават работа на 55% от наетите 

лица в местната икономиката. Трудовите възнаграждения през последните години 

се увеличават; 

 Преработващата промишленост, която генерира най-голяма добавена стойност 

осигурява работа на близо 38% от наетите лица в местната икономика, но средната 

годишна заплата е сравнително по-малка от сектори, които по един или друг начин 

се дотират от държавата. Това в дългосрочен план може да доведе до проблеми с 

намирането на квалифицирани хора за работа и засилване на миграционните 

процеси, поради икономически причини; 

 Държавната политика по доходите за общини като Смолян може да оказва влияние 

върху нагласите на трудоспособното население, без да се подценява конюнктурата 

на пазара на труда и управлението в предприятията; 

 Ниските заплати в туризма, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети 

може да доведе до икономическа миграция на трудоспособно население в търсене 

на по-висок доход. 

 

2.3. Здравна, социална, образователна, спортна и културна инфраструктура 

 

2.3.1. Здравеопазване и здравна инфраструктура 

Състоянието на здравната система и нейните проблеми продължават да са сред най-

тежките за страната и това има своето отражение и на местна почва. Частичните реформи, 

извършени в системата на здравеопазването през последните години, се отразяват негативно 

върху качеството на здравното обслужване на населението и достъпът до него особено в 

малките населени места. Затрудненията са свързани основно с недостиг на финансови 

средства, осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари по селата и 

специалисти в здравната система. Общините се затрудняват да решат тези проблеми, тъй 

като дори да бъде осигурена материалната база, чрез ремонти на общински сгради, 

помещения в т. ч. и закупуването на линейки, финансовата обезпеченост на здравната услуга 

(заплати за специалистите, месечните разходи за консумативи, медикаменти и др., режийни 

разходи – ток, вода и др.) е проблем, който се решава на национално, а не на общинско ниво.  

 Фактът, че общинския център Смолян е и областен град определено има и совите 

предимства пред другите съседни общини, тъй като на неговата територия се намират 

основните административни служби като съд, НАП, НОИ и др., като това предимство се 

отнася и до достъпа на местните жители до различни по вид специализирани здравни услуги.  

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

67 | с т р .  
 

Таблица 25: Вид, брой и капацитет на лечебни здравни заведения към 31.12 в периода 2013-

2020 г. в община Смолян 

  Години 

видове капацитет 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лечебни 

заведения за 

болнична помощ 

- общо 

Заведения 2 2 2 2 2 2 2 2 

легла 363 363 363 346 346 346 355 346 

Многопрофилни 

болници 

Заведения 1 1 1 1 1 1 1 1 

легла 323 323 323 306 306 306 315 306 

Центрове за 

психично здраве 

Заведения 1 1 1 1 1 1 1 1 

легла 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лечебни 

заведения за 

извънболнична 

помощ - общо 

Заведения 20 21 22 20 22 21 22 23 

легла 40 6 6 6 6 6 8 8 

Диагностично-

консултативни 

центрове 

Заведения 1 1 1 1 1 1 1 1 

Медицински 

центрове 

Заведения 2 2 2 2 3 3 4 5 

легла 4 6 6 6 6 6 8 8 

Самостоятелни 

медико-

диагностични и 

медико-

технически 

лаборатории 

Заведения 17 18 19 17 18 17 17 17 

Други лечебни и 

здравни 

заведения 

Заведения 2 2 2 2 2 2 2 2 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

Към 31.12.2020 г. на територията на общината работят следните болнични заведения: 

1. Лечебни заведения за болнична помощ – общо 2 бр. с леглова база от общо 363 легла, 

от които: 

 Многопрофилни болници – 1 бр., а именно МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, гр. 

Смолян, която е акционерно търговско дружество, управлявано от Съвет на 

директорите. МБАЛ – Смолян е база и за практическо обучение /учебни практики и 

преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина“, на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и следдипломно обучение за 

придобиване на специалност: „Акушерство и гинекология“, „Анестезиология и 

https://infostat.nsi.bg/
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интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, „Педиатрия“, „Ендокринология и 

болести на обмяната“, „Инфекциозни болести“, „Кардиология“, „Клинична 

микробиология“, „Нервни болести“, „Образна диагностика“, „Ортопедия и 

травматология“, „Хирургия“, „Ушно-носно-гърлени болести“, „Урология“. През 

учебната 2014–2015 г. стартира изнесено обучение на Медицински университет- 

София, Факултет по обществено здраве, по специалност „Медицинска сестра“. 

Базата за обучение е болницата в Смолян. Първият випуск стартира с 42-ма 

студенти от Смолян и региона. Болницата разполага с: 

 диагностично-консултативен блок, чиято  основна дейност е диагностично-

консултативна и е в много ограничен обем лечебна дейност, имаща за цел 

приемане на пациенти в болничните отделения за лечение, контрол и 

проследяване на дехоспитализираните пациенти до 1 месец след 

изписването им от болницата. Това е звеното на входа и на изхода на 

здравното заведение;  

 медико-диагностични лаборатории, включващи: клинична лаборатория, 

както и отделения по образна диагностика и болнична епидемиология, 

микробиология и серология;  

 стационар с общо 14 отделения: вътрешно, ендокринологично, 

кардиологично, хирургично, травматологично, урологично, детско, 

неонатологично, инфекциозно, неврологично, очно, УНГ, ОАИЛ и 

акушерогинекологично; 

 отделения без легла (общо 5 бр.) по хемодиализа, физиотерапевтично, 

клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология; 

 Спешно отделение; 

 Център за майчинство и детско здраве. 

 Центрове за психично здраве  – 1 бр. с леглова база от 40 легла, намиращ се в кв. 

Устово, гр Смолян. Заведението извършва активно издирване, диагностика, лечение 

и периодично наблюдение на болни с психични заболявания. 
 

2. Лечебни заведения за извънболнична помощ общо 23 бр., които включват:  

 ДКЦ (1 бр.);  

 Медицински центрове (5 бр.), в които се предлага извънболнична специализирана 

медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по различни 

специалности, като в някои от тях е създадена възможност за последващо 

балнеолечение и физиотерапия и са осигурени легла за краткосрочно лечение. 

 Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории общо 17 бр., 

предлагащи различни специализирани здравни услуги. Намират се в гр. Смолян и са 

организирани като частни практики от дружества с ограничена отговорност. 
 

3. Други лечебни заведения – общо 2 броя – следва да се отбележи, че съгласно 

регистъра на РЗИ – Смолян (https://www.rzi-smolyan.com/registri.html) в гр. Смолян, са 

https://www.rzi-smolyan.com/registri.html
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регистрирани лекари (4 броя), практикуващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Това са медицински лица, 

които предлагат лечения посредством различни практики като: Акупунктура и 

акупресура; Физикални методи - неконвенциални контактни масажи на тялото или на 

неговите части; Топлинни източници за въздействие върху отделни участъци от кожата; 

Вендузи; Магнитно поле от постоянни магнити; Ирисови методи за изследване; 

Хомеопатия; Използване на нелекарствени продукти от органичен произход, натурални 

и механично обработени растения за външно приложение и приемане през устата.  

Подобно на повечето общини в страната и в община Смолян, здравните грижи се 

предоставят основно в общинския център. Това затруднява достъпа до здравни услуги на 

жителите от селата, някои от които са сравнително отдалечени и много често единственият 

достъп, за някои от тях остава спешната помощ. В по-големите села все още има лекарска 

помощ, предоставяна основно от общопрактикуващи лекари и дентални специалисти, но 

постепенно в унисон с намаляване на броя на населението, някои кабинети са закрити. Не 

са рядкост и случаите, в които един общопрактикуващ лекар може да обслужва жителите на 

няколко населени места, което означава, че на практика в дадено село лекарят е на 

разположение на своите пациенти само в определени, конкретни дни и часове. Жителите на 

селата не разполагат с достъп до лекарствени средства и услуги за поддържане на зрението, 

посредством оптика и аптека. На практика за получаване на здравно обслужване, те следва 

да пътуват до гр. Смолян, където могат да получат здравна помощ.  

Това са обикновено частни практики, които могат финансово да оцелеят при условие, 

че имат необходимия брой оборот, а малкия брой на населението в селата, предполага и 

малко на брой клиенти.  

Таблица 26: Регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които имат 

разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти в населените места, в 

които няма аптеки в община Смолян  

Номер и дата на 

издаденото 

разрешение 

Наименование на лечебното  

заведение, рег. номер, том, 

партида 

Адрес на 

лечебното  

заведение за  

извънболнична 

помощ 

Дата на 

прекратяване на 

разрешението  

и основание за това 

№3/18.01.2012 г.  

„Д-р Бакърова – АПМП-ИП“ 

ЕООД,  

рег. №2131110003, том I, 

партида I, №11 

с. Букаците  

с. Могилица  

Прекратено със 

Заповед  

№ 270/04.12.2014 г. 

№5/29.06.2012 г.  

ЕТ „Д-р Алекси Деянов-

АПМП-ИП“,  

рег. №2131111024, том I, 

партида I, №63 

с. Арда  

Прекратено със 

Заповед  

№ 38/14.02.2018 г. 

№8/18.12.2014 г. 
„Д-р Бакърова – АПМП-ИП“ 

ЕООД,  
с. Арда   
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рег. №2131110003, том I, 

партида I, №11 

№9/12.05.2022 г. 

ЕТ „Д-р Татяна Кермедчиева – 

АПМП-ИП“, рег. №2131111002, 

том I, партида I, №6  

с. Славейно,  

с. Кутела 
  

Източник: РЗИ – Смолян https://www.rzi-smolyan.com/registri.html  

Данните от таблицата по-горе, съгласно регистрите на РЗИ – Смолян показват, че 

поради липса на аптеки по селата е възприета практика, общопрактикуващите лекари и 

дентални специалисти да имат право да запълнят в известна степен тази липса, като 

съхраняват и продават лекарствени средства на местните жители. Както е видно обаче най-

вероятно поради намаляването на населението, в някои села тези дейности са прекратени 

към настоящия момент.  
  

Таблица 27:  Брой на лекарите и медицинските специалисти в лечебните заведения от 

община Смолян 

видове 
Години 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лекари 189 192 180 175 175 171 176 173 

Лекари по дентална медицина 44 46 46 47 46 47 49 50 

Медицински специалисти по 

Здравни грижи 
494 477 462 421 424 423 422 410 

 Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

За периода 2013-2020 г. се наблюдава тенденция за намаляване броя на регистрираните 

лекари (от 189 през 2013 г. на 173 през 2020 г.), като при медицинските специалисти по 

здравни грижи това намаление е по-голямо (от 494 през 2013 г. на 410 през 2020 г.). 

Очевидно е, че броят на лекарите и здравните специалисти намалява в корелация с все по-

малкия брой на жителите на общината. Отрицателната демографска характеристика на 

територията най-вероятно не е единствената причина, тъй като отчетената негативна 

тенденция при лекарите и здравните специалисти не се отнася за денталните лекари, които 

макар и с малко са увеличили своя брой. Това най-вероятно се дължи на относително по-

голяма самостоятелност на тяхната лечебната практика, както и фактът, че денталната 

медицина е лечебна дейност, която може да бъде развита добре в частния сектор като бизнес. 

По този начин денталните лекари имат възможност да обслужват повече на брой жители 

при по-добро качество, тъй като се намалява прекалената натовареност на един стоматолог.   

 

 

 

 

 

https://www.rzi-smolyan.com/registri.html
https://infostat.nsi.bg/
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Таблица 28:  Население на един лекар за Южен централен район, област Смолян и община 

Смолян 

  
години 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Южен 

централен 

район 

272 266 261 253 248 247 247 245 

област 

Смолян 
369 341 342 344 337 335 322 328 

община 

Смолян 
210 204 213 215 212 213 204 204 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

 

Фиг. 14 Население на един лекар за Южен централен район, област Смолян и община 

Смолян 

 

През изследваният период населението в община Смолян, обслужвано от един лекар 

показва тенденция на слабо намаление – от 210 жители/на лекар през 2013 г. до 204 

жители/на лекар през 2020 г. Предвид данните от табл. 27 обаче това явно не се дължи на 

увеличение на броя на лекарите, а  по-скоро е резултат от намалението на общия брой 

жители на територията.  

Положителен знак за качеството на здравеопазването на територията на общината е 

фактът, че натовареността на един лекар в общината е много близка до тази в целия ЮЦР. 

Данните от табл. 28 сочат, че това не може да се каже за Смолянска област. Сравнението 

показва, че натовареността на лекарите в областта е около 1,6 пъти по-голяма от тази на 

лекарите, работещи на територията на община Смолян и 1,3 пъти по-голямо от тази на ЮЦР. 

Това е добре илюстрирано на графиката представена на фиг. 14 и означава, че в сравнение 

със здравното предлагане и обезпеченост на здравните грижи от гледна точка на 
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специалисти, община Смолян е много по-добре обезпечена спрямо останалите 

съставни общини от Смолянска област. 

Подобна закономерност се наблюдава и при сравнението на натовареността на лекарите 

по дентална медицина между трите административни територии (табл. 29). 

Таблица 29: Население на един дентален лекар за Южен централен район, област Смолян 

и община Смолян 

  Години 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Южен 

централен 

район 

870 840 833 824 822 834 778 774 

област 

Смолян 
1019 958 988 968 958 925 849 828 

община 

Смолян 
903 850 832 800 806 776 731 706 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg)  

Фиг. 15 Население на един лекар по дентална медицина за Южен централен район, област 

Смолян и община Смолян 

 

За разлика от натовареността при лекарите, тук при денталните медицински 

специалисти е видно, че натовареността е многократно по-голяма т. е. един лекар по 

дентална медицина обслужва около 3,5 пъти повече жители отколкото един лекар. Освен 

това съотношението област/община и област/ЮЦР е по-малко. Това е добре илюстрирано 

на графиката фиг. 15.  

Натовареността на медицинските специалисти има пряко отношение към качеството на 

предоставяната услуга, тъй като колкото е по-голяма, толкова е по-вероятно да бъдат 

допуснати грешки.  
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Предвид факта, че гр. Смолян е както общински център, така и областен център на 

Смолянска област, то голяма част от пациентския поток преминава именно през здравните 

заведения в града, като това обслужване в основната си част се поема от градската болница 

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. Това се прояви особено силно след началото на 2020 г. при 

възникналата здравна криза с COVID-19, когато медицинския персонал бяха поставени пред 

изключителни предизвикателства. По данни на Единния информационен портал, който е 

официалният източник на информация относно мерките за борба с разпространението на 

COVID-19 в България от началото на кризата, общия брой на регистрираните с коронавирус 

в България е 1 176 567 души, като за ЮЦР те са 187 169 души или 15,91% от общо 

заразените. Данните от разпределението по области показват, че за Смолянска област общия 

брой заразени е 13 002 души, което е 6,95% от общия брой за Южен централен район и 

1,11% спрямо общо за страната.  

Таблица 30: Потвърдени случаи на COVID-19 по области в ЮЦР от началото на здравната 

криза, процентно съотношение  

Област 
брой 

регистрирани 

съотношение в % 

спрямо ЮЦР 

съотношение в % спрямо 

страната 

Кърджали 10178 5,44 0,87 

Пазарджик 30351 16,22 2,58 

Пловдив 105180 56,20 8,94 

Смолян 13002 6,95 1,11 

Хасково 28458 15,20 2,42 

общо за ЮЦР 187169 100,00  - 

Източник: (https://coronavirus.bg/bg/statistika)   

Една част от медицинските специалисти също бяха засегнати от болестта, което 

допълнително затрудни лечението, което се предлага в болницата. В условията на тази криза 

все по остро се повдигна въпроса относно здравата култура на населението, както и 

изграждането на навици за извършване на профилактични прегледи с цел ранно откриване 

на възникнали заболявания и тяхното навременно лечение. Поради тези причини при 

направеното теренно изследване на територията привличането на повече медицински 

специалисти бе един от приоритетите за следващия програмен период, който виждат 

местните здравни работници, както и популяризиране на профилактиката като 

основен подход за предотвратяване на заболяванията и намаляване на техните 

последици.  

От представената информация на база данни от официални източници (РЗИ – Смолян, 

НСИ) и проведено теренно проучване (Приложение 4 към ПИРО) могат да бъдат направени 

следните изводи за достъпа до здравни услуги и тяхното качество: 

 Здравните услуги в гр. Смолян са разнообразни и добре развити. Здравната помощ 

(специализирана, лабораторни изследвания, от общопрактикуващи лекари и дентални 

специалисти, аптеки и оптика) е почти изцяло съсредоточена в общинския център 

Смолян; 

 На територията на общината функционира център за спешна медицинска помощ в гр. 

https://coronavirus.bg/bg/statistika
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Смолян, който обслужва спешните случаи във всички населени места от общината, 

вкл. в най-отдалечените. ЦСМП Смолян осъществява дейност на територията на 

цялата Област Смолян, което е определящо за високо натоварване на медиците от 

Спешна помощ; 

 Липсват здравни услуги в по-голямата част от селата на община Смолян в т. ч. и по 

дентална медицина, както и липсват функционираща аптека или дрогерия. Този 

проблем в селата Арда, Кутела и Славейно е частично решен, като 

общопрактикуващите лекари с разрешение на РЗИ – Смолян имат право да съхраняват 

и продават лекарствени средства на местните жители. 
 На лице е недостиг на постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е 

особено изразено в малките населени места. В голяма част от случаите не се 

извършват прегледи извън часовете за амбулаторен прием, през нощта и в празнични 

дни; 
 Повишаването на заболеваемостта на населението е в следствие на комбинация от 

различни социално-икономически фактори, като към това се добавя и обедняването 

на населението, пораждащо и невъзможност да заплаща допълнително медицински 

услуги. От друга страна, в община Смолян преобладава възрастовата група на лицата 

над 60 години, които са застрашени от заболявания и имат най-остра нужда от лекари. 

Предвид тенденцията на застаряване, наличните практики на лични лекари и 

специализирани здравни заведения може да се окажат недостатъчни при повишаване 

нивото на заболеваемост; 
 В сравнение със здравното предлагане и осигуреност на здравните грижи от гледна 

точка на специалисти, община Смолян е много по-добре обезпечена спрямо 

останалите съставни общини от Смолянска област. Отчетено е макар и слабо, 

намаление на броя жители обслужвани от един лекар, което намалява и 

натовареността, а оттам се осигурява и възможност за подобряване на качеството и 

достъпа на предлаганите здравни услуги. Въпреки това, местните специалисти в 

областта на здравеопазването обръщат особено внимание на необходимостта от 

привличане на квалифицирани специалисти по здравни грижи, в т. ч. и обучаване на 

парамедици, както и осигуряване на мобилни екипи, с цел предоставяне на 

комбинирана социална и здравна помощ.  

 Предвид факта, че една част от населението все още има сериозни затруднения и 

нарушен достъп до здравна услуга, е установена необходимост от внедряване на нови 

подходи и технологии за по-широк достъп до здравни услуги като напр. телемедицина 

и др.; 

 Проучването показа, че подобно на голяма част от общините в страната и тук е 

налице проблем с ниската здравна култура на населението - висок е броят на 

хората, които не предприемат профилактични или превантивни грижи, а някои от тях 

дори не разполагат с личен лекар. В тази връзка е идентифицирана необходимост от 

провеждане на местна кампания с цел популяризация на профилактичната здравна 

грижа, която би попречила болничните отделения да се претоварват кампанийно и в 

условията на здравни кризи. Това именно поставя на преден план необходимостта от 

интегрални проекти в областта на образованието и здравеопазването, както и 

социалните грижи, като информационни кампании в училищата по консултация и 
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превенция, както и популяризирането на профилактични практики сред младите и по-

възрастните хора. 

Преобладаващото мнение за качеството и достъпа на здравни услуги, видно от 

резултатите от анкетното проучване (Приложение 4 към ПИРО) е, от добро към неутрално 

- нито добро, нито лошо. Тази по-скоро положителна оценка се потвърждава и от 

участниците във фокус групите. Въпреки това, подобряване на качеството на здравните 

услуги е посочено от участниците в проведената анкета като едни от 7-най-важни 

приоритета за развитието на община Смолян. 

2.3.2. Социални дейности, услуги и социално включване 

Ключов фактор от управлението на обществото е социалната политика, която е пряко 

свързана с развитието на територията и влияе на социалния статус и жизнените шансове на 

социалните групи. Икономическите и демографски фактори през последните 

години наложиха промени в политиките по отношение на уязвимите и рискови групи от 

населението, а именно деца в риск, хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, 

безработни, малцинствени групи. В резултат на законодателни промени през 2010 г. се 

въведе задължителното изработване на стратегии за развитие на социалните услуги.  

За реализирането на социалните дейности, Община Смолян разработва и прилага 

„Стратегия за развитие на социалните услуги“. Тя е с времеви обхват от 5 години и 

последната е за периода 2016-2020 год.. Това е средносрочен стратегически документ, 

съобразен съответно с Областната стратегия за развитие на социалните услуги на Смолянска 

област и подпомага йерархическата организация на процесите на управление и планиране 

на областно, регионално и национално ниво. Стратегическото планиране на социалните 

услуги е разработено в съответствие с областните и националните приоритети и обхваща 

социални услуги и мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална 

политика за подкрепа на лицата и групите в риск в община Смолян, в съответствие с техните 

реални потребности, както и съвременните стандарти. Стратегията е разпределена в четири 

основни направления: П1 „Развитие на социални услуги в общността за подкрепа на деца и 

семейства в риск“, П2 „Деинституционализация на грижата и разширяване на достъпа до 

социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.“, П3 „Развитие на капацитета за 

управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги“ и П4 „Развитие на 

междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на 

социални услуги“. Стратегията покрива широк спектър от социални услуги и дейности. За 

реализирането на стратегията за развитие на социалните дейности, Община Смолян е 

разработила и участвала с проекти, които са реализирани чрез финансовата подкрепа на 

различни донорски програми, като ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в 

растеж“, програма „Храни“ и др. Посредством тях са финансирани различни социални 

дейности, като някои развиват и надграждат вече съществуващи такива, докато други 

предоставят нови за жителите на територията, социални услуги. Голяма част от тези 

проекти, поради доказана ефективност преминават на държавна делегирана дейност, а някои 

от тях се поддържат от самата община, като по този начин съответните социални дейности 

продължават да са в услуга на населението на общината и след края на проекта. 
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За нивото на развитие на една общност се съди не само по икономическото развитие и 

условията за култура, образование, развлечение и отдих, но и по начина, по който тази 

общност полага грижи за тези свои членове, които по различни причини не могат да се 

включат пълноценно сами в нейния социално-икономически живот. Поради тази причина 

се разработва цялостна стратегия за развитие на социалните услуги в страната, в следствие, 

на която една част от социалните услуги на местно общинско ниво се финансират от 

държавния бюджет. При планирането на мерки за развитие на социалните дейности, 

Община Смолян следва утвърдени в практиката принципи и ценности, като: 

 Равен достъп до услуги за всички жители от територията на община Смолян;  

 Недопускане на дискриминация и обществена солидарност към всички останали 

групи; 

 Водещи интереси на потребителите при планирането и предоставянето на социални 

услуги. Увличане на потребителите към активно участие в процеса по планиране на 

социалните услуги; 

 Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорства; 

 Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните потребности на 

потребителите; 

 Насърчаване на услугите в общността, иновативност при планирането и 

предоставянето на тези услуги; 

 Ефективност и прозрачност при усвояването на финансови средства във връзка с 

подкрепяните социални услуги; 

 Създаване и поддържане на мрежа от партньорства с всички заинтересовани страни; 

 Подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги с цел подобряване на 

професионалните знания и умения и тяхното осъвременяване; 

 Съответствие на социалните услуги с международните документи относно 

човешките права. Съобразеност и обвързаност с нормативната уредба на Република 

България. 

Социалните услуги в община Смолян са достъпни, разнообразни и качествени, даващи 

възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, 

като същевременно отговарят на динамичните промени в съвременното общество. 

При извършеният анализ са определени някои фактори, които в голяма степен 

оказват влияние при формирането на рискови и целеви групи, нуждаещи се от 

получаване на социална помощ. Най-общо казано това са: 

 здравословни проблеми и заболявания. Ниска здравна култура и изградени навици 

на игнориране на профилактиката като превенция към настъпване на здравни 

усложнения;  

 безработица и ограничен достъп до заетост; 

 ниска квалификация или липса на образование на ромската етническа група, което 

води до не конкурентоспособност към пазара на труда и социална изолация, както и 

риск да повторят социалния модел на семейството си; 

 тенденция към застаряване на населението; 
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 миграция на трудоспособното население към по-големи центрове в страната; 

 увеличаващ се брой възрастни и самотни хора, които губят своята автономност и 

са в пряка зависимост от грижите на семейството; 

 грижи за деца или възрастни болни и/или с увреждане в семейна среда, които 

ограничават семействата или членове от семейството да работят и да имат приходи; 

 изолираност на населени места, с наличие на неудобни транспортни връзки и 

комуникации с общинския център Смолян. 

Анализа на социално-демографската и икономическата картина в община Смолян, 

както и отчитането на основните фактори, които пораждат риск за различните групи от 

населението са  обособени в няколко рискови групи. При разработване, анализа на тези 

групи се констатира недостатъчно и непълни данни за брой на деца и лица, които биха 

могли да попаднат в съответната целева група. Причината за това са различните методики 

на работа в отделните институции относно регистрирането на деца, лица и семейства, обект 

на превенция и социална работа. 

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за 

социално включване в община Смолян, се разделят условно на две големи групи, които 

имат своите специфични подгрупи, а именно:  

I. Деца, отглеждани в семействата или извън тях, които се разделят на следните 

подгрупи: 

 Деца в специализирани институции; 

 Деца, настанени в приемни семейства; 

 Деца, настанени при близки и роднини; 

 Деца с уреждания, които се отглеждат в семейна среда; 

 Деца, необхванати и нередовно посещаващи, в риск от отпадане и отпаднали от 

училище; 

 Деца с проблемно поведение; 

 Уязвими семейства с деца в риск; 

 Социално-битови проблеми на родителите; 

 Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за родителстване. 

 

II. Пълнолетни лица с увреждания и стари хора на територията на общината, които 

се разделят на следните подгрупи: 

 Хора с увреждания, настанени в специализирани институции; 

 Хора с увреждания, които живеят в домашна среда; 

 Стари хора в специализирани институции; 

 Самотни стари хора, които живеят в домашна среда. 

 

Във всяка община се определя максимален брой на потребителите на социални услуги, 

за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет по видове 
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социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) на база на разработени 

критерии, валидни за всички общини. На този етап при прилагане на посочените критерии, 

съобразно социално-демографските особености на община Смолян е определен и 

максималния брой на потребителите по видове социални услуги, които могат да се 

финансират от държавния бюджет (табл. 31). 
 

Таблица  31: Максимален брой на потребителите на социални услуги, за които се осигурява 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет по видове социални услуги в 

община Смолян 

№ Вид на социалната услуга, съгласно ЗСУ Бр. 

1 Общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 12 

2 Общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 17 

3 Социална услуга информиране и консултиране по чл. 15, т.1 64 

4 Социална услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2 46 

5 Социална услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4 88 

6 Социална услуга обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5 57 

7 Социална услуга подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 30 

8 Социална услуга дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 28 

9 
Социална услуга дневна грижа за пълнолетни с трайни увреждания по          

чл. 15, т. 7 
92 

10 Социална услуга резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 6 

11 
Социална услуга резидентна грижа за деца с трайни увреждания по чл.1 5, 

т. 8 
8 

12 
Социална услуга резидентна грижа пълнолетни лица с психични 

разстройства увреждания по чл. 15, т. 8 
56 

13 
Социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

увреждания по чл. 15, т. 8 
31 

14 
Социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания по чл. 15, т. 8 
120 

15 
Социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по         

чл. 15, т. 8 
12 

16 
Социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания по чл. 15, т. 8 
9 

17 
Социална услуга резидентна грижа за лица в над трудоспособна възраст без 

увреждания по чл. 15, т. 8  
57 

18 
Интегрирани здравно-социални услуги резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 
3 

19 
Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни 

лице с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 
19 

20 

Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни 

хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи 

6 

21 Социална услуга осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9 2 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

79 | с т р .  
 

22 
Социална услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация по 

чл. 15, т. 9 
3 

23 
Социална услуга осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно 

насилие и деца - жертви на трафик по чл. 15, т. 9 
3 

24 
Социална услуга осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали 

от домашно насилие и лица - жертви на трафик по чл. 15, т .9 
4 

Източник: Община Смолян 

Всеки един доставчик на конкретна социална услуга на територията на община Смолян 

получава съответното финансиране от държавния бюджет, като при наличие на недостиг от 

финанси, Общината полага усилия със свои средства и/или посредством реализиране на 

проекти по различни донорски програми като напр. ОП „Развитие на човешките ресурси“, 

„Региони в растеж“, „Храни“ и др. да покрие тази липса. По този начин се обезпечава 

работата на отделните местни социални заведения и предлагането на качествени и 

разнообразни социални услуги, според нуждите на рисковите групи от местното население. 

Таблица 32: Регистър на социалните услуги в община Смолян, финансирани от Държавния 

бюджет за м. януари 2020 г. 

Вид на услугата Капацитет 

Реален 

брой 

потреби

-тели 

Социални 

услуги в 

специализирани 

институции 

Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства  

- с. Ровина, общ. Смолян 

87 86 

Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства - с. Петково, общ. Смолян 
100 100 

Дом за стари хора - с. Фатово, общ. Смолян 90 80 

Дом за деца лишени от родителска грижа - с. 

Широка лъка, Общ. Смолян (понастоящем 

Център за работа с деца на улицата) 

15 10 

Социални 

услуги в 

общността 

Комплекс за социални услуги за деца, 

младежи и пълнолетни лица с увреждане, 

който включва:  

48 45 

Дневен център за деца и младежи с 

увреждания 
36 30 

Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 
12 15 

Център за обществена подкрепа към КСУДС- 

гр. Смолян 
40 33 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания - ул. „Христо Христов“ №31 

към КСУДС- гр. Смолян 3-12 

12 8 
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Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания - кв. Устово, ул. „А. Беров“ 

№8 към КСУДС- гр. Смолян  

14 10 

Социален патронаж                                            

(финансира се от потребителите на услугата) 
50 26 

Общо:  456 398 

Източник: Община Смолян 

Видно от информацията представена в табл. 32 е, че специализираните институции са 

между 90 и 100% финансирани от държавата, докато социалните услуги в общността се 

нуждаят в по-голяма степен от общинско финансиране.  

В рамките на общината към момента работят общо 4 различни специализирани 

центрове и домове, предоставящи социални услуги и дейности, които се намират извън 

общинският център гр. Смолян.  

 Специализирани институции, предоставящи социални услуги и дейности 

 

 Център за работа с деца на улицата - с. Широка лъка, община Смолян 

 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, 

който от 01.01.2021 год. е преобразуван в „Център за работа с деца на улицата“. Капацитетът 

на институцията в началото на 2021 г. е с 15 места с персонал от 10 човека, където могат да 

бъдат настанени деца от 7 до 14 годишна възраст. Децата и младежите ползват 

психологични, социални и логопедични услуги и от Центъра за обществена подкрепа гр. 

Смолян. Новият център в Широка лъка предоставя иновативна социална услуга с 

предоставяне на седмична грижа, както нейната цел е да предотврати ранното отпадане от 

училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи 

в риск от трайно или частично попадане на улицата. Освен това социалната услуги се стреми 

към изграждането на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията 

между деца и родители, стимулиране на умственото, физическото и душеното развитие на 

децата, съобразно възрастта и интересите им. В центъра се предоставя комплекс от здравни, 

социални и образователни услуги, като целевата група са деца от 4 до 14 години, техните 

семейства и близкото им обкръжение от маргинализирани и други общности, които са в риск 

от отпадане от образователната система и застрашени от социална изолация. Центърът се 

намира в близост до ОУ „Никола Вапцаров“ и ДГ „Детелина“ в селото, а младите му 

възпитаници могат да се възползват и от организираните извънкласни занимания. 

 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР)- с. Ровина, община 

Смолян 

Това е специализираната институция, която предоставя социални услуги на лица 

навършили 18 години с тежки психични разстройства. Капацитета на институцията е 87 
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места, като обслужващия персонал се състои от 46 бр. различни специалисти. Осигурено е 

24-часово медицинско обслужване. Потребителите ползват услугите на ОПЛ, стоматолог, 

психиатър, различни мед. специалисти при необходимост. Услугата е предназначена  само 

за жени.  

С финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. на стойност                                

1 573 452,30 лв., Община Смолян е реализирала проект, посредством който е извършен 

основен ремонт на материалната база на институцията. 

Потребителите на социалната услуга са разпределени по 2, 3 или 4 в стая. Общият брой 

на спалните помещения е 27, като 1 от тях се ползва за изолатор. Всяко спално помещение 

разполага със собствен санитарен възел и баня. Съществуват общи бани и санитарни възли 

за всеки от етажите. Всички спални помещения са обзаведени с гардероб, маса, столове, 

нощни шкафчета и телевизионен приемник, с възможност за избор на програми. Обособени 

са 3 занимални и библиотека, оборудвани с телевизия, интернет, набор художествена 

литература и различни пособия за занимателна терапия, социална работа и психо-социална 

рехабилитация. Съществува и рехабилитационна зала, която разполага с велоергометър, 

шведска стена, пътека, масажен стол, уреди за физио и магнитотерапия. В чертите на 

ДПЛПР-с. Ровина е изградена и спортна площадка на открито, в това число и уреди за 

рехабилитация на открито. Материалната база е в добро общо състояние. 

Потребителите имат личен избор при абонамент на периодични издания  и 

художествена литература в градската библиотека, вземат участие в премиерни спектакли  и 

изложби - базари на изработените от тях изделия. В институцията има сформирана певческа 

група, която е лауреат на множество награди от фестивали на хора с увреждания. Участват 

в литературни конкурси и печелят награди. Ежегодно, част от потребителите, се включват 

в оздравителен отдих на море и балнеолечение. 

 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев“- с. 

Петково, община Смолян 

Домът за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Петково е открит на 05.09.1955 

година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – шизофрения. 

Капацитетът на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) е 100 

души, с профил за мъже над 18 годишна възраст, които към настоящия момент е изяло 

запълнен. Общата численост на персонала е 53 души. 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. Осигурява се здравословна 

храна, съобразена и с желанията на потребителите. 

Домът е разположен в две сгради: една сграда на три етажа и една сграда на пет етажа. 

Сградите са топло изолирани, спалните помещения са със самостоятелни санитарни възли. 

Обзавеждането на стаите е съобразено с броя на настанените лица и се състои от легла, 

нощни шкафчета, гардероби за лични вещи, масичка, столове и телевизор. Спалните 

помещения са с 2-3 легла, със самостоятелни санитарни възли.  
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През 2010 г. с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са 

осигурени средства за извършване на строително-ремонтни работи и оборудване на 

стойност 408 034,84 лв.  

На този етап материалната база е в добро общо състояние, но е необходимо извършване 

на освежителен ремонт и изграждане на рампа за достъп на трудноподвижни лица.  

 Дом за стари хора - с. Фатово, община Смолян 

Това е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, 

за които са се изчерпали възможностите за грижи и извършване на услуги в общността. 

Капацитетът на Дома за възрастни хора е 90 места. Съотношението мъже/жени е 50/50. 

Осигурена е медицинска и стоматологична помощ на лицата. 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. 

Домът е разположен в три сгради с по два етажа. До края на 2010 година, Община 

Смолян изпълни проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. 

Фатово“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

посредством, който са извършени строително-ремонтни работи и оборудване на стойност              

1 783 520,23 лв. 

В първата сграда е разположено отделението за лежащо болни, което се състои от 10 

стаи с 34 легла. В отделението има и дневна стая за социални контакти, оборудвана и 

обзаведена съобразно желанията и потребностите на потребителите на социални услуги. 

Отделението за лежащо болни е приспособено за хора с увреждания, със система за 

повикване, платформа за инвалидни колички, както и помощни средства - инвалидни 

колички, тоалетни столове, проходилки и антидекубитални дюшеци. 

Втората сграда е на два етажа. Спалните помещения във втората сграда са 10 стаи с по 

три легла и по една дневна стая за социални контакти на етаж. Санитарните възли са общи 

на всеки етаж. 

Третата сграда е на два етажа. Спалните помещения са 11 с общо 26 легла, от които 4 

стаи са с по 3 легла и 7 стаи с по две легла. В третата сграда има стая за функционална 

трудотерапия и дърводелска работилница. 

На този етап ДСХ Фатово се нуждае от реформиране и модернизиране, чрез изграждане 

на външен асансьор към 3-ти блок, изграждане на зала за свиждане и развлечения, 

асфалтиране на междублоковото пространство: алеи, път и площадка. 

В общинския център гр. Смолян са концентрирани социалните услуги в общността и от 

резидентен тип.  

 Социални услуги в общността 
 

 Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни с 

увреждания, гр. Смолян 
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След 2018 г. капацитетът на услугата в общността е 48 човека, като комплексът е 

разделен на: Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 36 места и Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 12 места. 

Основни потребители на комплекса са лица с различни увреждания предимно ДЦП, 

синдром на Даун, аутизъм, синдром на Корнелия де Ланге, синдром на Аспергер, тежка 

степен на умствена изостаналост, глухонемота, различни личностни разстройства, 

микроцефалия, хидроцефалия, други малформации и др. 

Услугата включва социални дейности, които създават условия за цялостно обслужване 

на деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания през деня, свързани с предоставянето на 

храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните 

потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. 

Комплексът разполага със зали за групови занимания, рехабилитационна зала, 

логопедичен кабинет, кабинет на психолога, трудотерапевтичен кабинет, сензорна стая, 

медицински кабинет, спални помещения. Занималните и специализираните кабинети са 

оборудвани с всички необходими уреди и помощни средства необходими за осигуряване 

стимулираща развитието среда. 

Мултидисциплинарният екип, предоставящ социалните услуги, включва социални 

работници, възпитатели, психолог, логопед, кинезитерапевт, рехабилитатор, трудотерапевт, 

медицинска сестра, помощен персонал, административни служители. 

 Център за обществена подкрепа, гр. Смолян 

Това е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция 

на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на 

деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо 

консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, 

посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, услуги 

по осиновяване, включващи обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на 

осиновителски семейства в периода преди и след осиновяване на дете, консултиране и 

подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на различни социални програми за 

деца и семейства в риск. Към 2021 г. Центърът е с капацитет 40 места. 

 Общностен център, гр. Смолян 

От 01.08.2016 г. дейностите предоставяни от Общностен център се реализират по 

проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Всички 

услуги в Общностния център са безплатни. 

От м. ноември 2016 г. до момента по проекта са се предоставяли и продължават да се 

предоставят услуги за оказване подкрепа на родителите и подпомагане на децата от 0 до 7 

годишна възраст във всички области на развитие, а именно: 
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- Ранна интервенция на уврежданията. Услугите се извършват от педиатър, социален 

работник, рехабилитатор, логопед и психолог, като до момента са се възползвали 90 

брой потребители. Активни потребители към момента са 45 деца. 

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Услугата се 

извършва от специален педагог и от нея се възползват потребителите от услугата Ранна 

интервенция на увреждания. 

- Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и 

подкрепа. Услугата се предоставя от екип, включващ медиатор, психолог, педиатър, 

мед. сестра, акушерка, гинеколог, социални работници, като до момента са се 

възползвали 384 брой потребители. Активни потребители към настоящия момент са 

179 деца и семейства. 

- Допълнителна подготовка за равен старт в училище. Услугата се предоставя от 

педагози, чрез дейността Създаване на летни групи/училища в училищата СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ – гр. Смолян и ОУ  „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, като 

децата преминали през летните училища са 114 деца. Активни потребители към 

настоящия момент са 30. 

- Здравна консултация за деца. Услугата се извършва от педиатър, стоматолог, 

медицинска сестра и медиатори, като 840 деца са се възползвали. Към настоящия 

момент потребителите са 355 деца. 

 

 Социални услуги от резидентен тип 
 

 Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания – 

гр. Смолян, кв. Каптажа 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) на възраст               

3-12 г. е разкрит, като държавно-делегирана дейност от 1 юни 2015 г. Сградата на Центъра 

е построена през 2009 г. по проект на община Смолян, финансиран от Социално 

инвестиционния фонд към МТСП.  Завършването на сградата, обзавеждането и 

оборудването е направено от фондация „Международна социална служба –  България“ в 

рамките на проект „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и 

младежи от област Смолян“, финансиран от фондация „Медикор“, Лихтенщайн и отваря 

врати на 1 ноември 2013 г. Капацитетът към 2021 г. е 12 деца: момчета и момичета на възраст 

от 3 до 12 години. 

Основните дейности по предоставяне на услугата са:  Осигуряване на сигурна и 

безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата; Осигуряване 

на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация; 

Консултиране и информиране: социално, психологическо, педагогическо, здравно, 

професионално; Задоволяване на образователните потребности; Осигуряване на условия и 

подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за 

самостоятелен и независим живот; Създаване на условия за свободно изразяване на мнения 
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и взимане на самостоятелно решение от децата и младежите; Осигуряване възможност на 

децата и младежите да възстановят и поддържат връзка с родителите и семейството си. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - гр. 

Смолян, кв. Устово 

Предоставянето на услугата стартира през 2014 г. като Център за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места. От 01.04.2018 г. е променена 

целевата група на Центъра, като новата социална услуга е Център за настаняване от семеен 

тип за деца без увреждания. Към настоящия момент ЦНСТДБУ, капацитетът е 14 деца – 

момчета и момичета, на възраст от 13 до 18 г. Екипът на центъра се състои от 10 души. 

Предлаганата социална услуга е 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 и роднини или приемно семейство. 

Освен изброените социални услуги предоставяни в специализирани институции и в 

общността на територията на община Смолян се предлагат услуги в домашна среда, както и 

„Топъл обяд“, „Приемна грижа“ и „Детска кухня“, изпълнявани в повечето случаи чрез 

финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ФЕПНЛ „Храни“. 

 Социални услуги в домашна среда 

Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на 

лица/деца с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и други уязвими групи. Чрез тези 

услуги се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в домашна среда. 

Съобразно спецификите, те са насочени към: социална работа и консултации, съдействие за 

организация на свободното време и осъществяване на контакти; поддържане на хигиена, 

пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; съдействие 

за снабдяване с необходимите помощни средства, приспособления и съоръжения за хората 

с увреждания и медицински изделия; битови услуги и др. Социалните услуги в домашна 

среда включват: 

Личен асистент – считано от 01.01.2019 г., социалната услуга се предоставя по Закона 

за личната помощ. 

Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне ползвателите на 

лична помощ да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим 

живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. Лична 

помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на 

дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален 

характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Ползвател на 

лична помощ е: 

- човек с трайно увреждане с установен вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 
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- дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност без определена чужда помощ. 

Към настоящият момент потребителите, ползващи услугата Личен асистент са 198 

деца/лица. 

Социален асистент – считано от 12.04.2021 г., социалната услуга се предоставя по 

Закона за социалните услуги, чл. 15, т. 10 „Асистентска подкрепа“. Асистентската подкрепа 

е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: 

самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; 

изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. 

Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за: 

- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат 

определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда 

по реда на друг закон. Към настоящият момент потребители на услугата са 129. 

Домашен помощник – считано от 19.07.2021 г. услугата се предоставя по проект 

BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да 

се осигурят мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни 

хора и лица с увреждания, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани 

от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  

В рамките на проекта се работи по две основни направления – предоставяне на мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа“ и превенция на COVID-19 в 

социалните услуги. В рамките на второто направление на проекта, а именно осигуряване на 

превенция на COVID-19 в социалните услуги, държавно делегирани дейности ще бъдат 

осигурени лични предпазни средства за служителите в социалните услуги; ще се въведат 

мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги; провеждане на тестване на 

персонала и на потребителите на социалните услуги за COVID-19 и назначаване на 

допълнителен персонал в социалните услуги. 

Към настоящият момент, потребители на мобилните интегрирани здравно-социални 

услуги са 165.  

Важна социална роля в подпомагането на нуждаещите се от социални услуги местни 

жители играят и действащите на територията на общината клубове на пенсионера, 

териториалните организации на хората с увреждания и военноинвалидите. 

На територията на община Смолян има 6 организации на хората с увреждания: 

Съюз на инвалидите; Съюз на глухите, Съюз на слепите, Съюз на военноинвалидите, Съюз 

на сляпо – глухите, Сдружение „Срещу диабета ръка за ръка“. Общата численост на 

членовете на организациите е 1 649 човека. Социална услуга в общността, подпомагаща 

хората с увреждания, обогатява техния културен живот и им осигурява информираност по 

актуални теми и проблеми. Предоставят се консултации в областта на социалното 
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подпомагане, ползване на социални услуги и се оказва съдействие при извършване на 

различни административни услуги и др. 

Клубовете на пенсионера са общо 15 на брой, които подпомагат своите членове чрез 

осигуряване на социални контакти, информационни и консултантски услуги. Голяма част 

от клубовете действат на територията на селата и в много от случаите са основните 

организации, които са най-близо до възрастните и самотно живеещи в малките населени 

места. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, 

културен и друг характер. Клубовете на пенсионерите извършват културна, развлекателна и 

занимателна дейност. Разнообразяват ежедневието на хората от трета възраст.  

Социалната политика на Община Смолян е насочена към подобряване качеството на 

живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани. 

Община Смолян активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по 

отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, 

уязвимите етнически групи и гражданите в риск. 

Приоритети на социалната политика на Община Смолян са: 

 развитието на социалните услуги в общността; 

 подкрепа и помощ на деца и младежи в риск и техните семейства; 

 развитие на алтернативни форма за отглеждане на деца в риск; 

 подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги 

в за деца и възрастни; 

 подобряване на професионалните умения на специалистите в социалната сфера чрез 

обучения, квалификации, обмяна на опит и добри практики; 

 осигуряване на равен достъп до социалните услуги на хората от отдалечените 

населени места на територията на общината; 

 създаване на условия за социално включване и провеждане на активен живот на 

хората с увреждания, възрастни и самотни хора; 

 осигуряване на заетост на уязвими групи чрез Национални и други програми; 

 осигуряване на общински жилища на нуждаещи се семейства и млади хора. 

За разрешаване на социалните проблеми Общински съвет Смолян периодично 

разработва и реализира различни планове и стратегии:  

 Общинска програма за закрила на детето; 

 Развитие на приемната грижа в община Смолян; 

 Общинска стратегия за развитието на социалните услуги; 

 Годишен план за развитие на социалните услуги. 

За изпълнение на държавната и местна политика за закрила на детето към Община 

Смолян е сформирана Комисия за детето. Председател на Комисията за детето е 

Секретарят на общината. Комисията за детето е консултативен и координиращ орган към 

Община Смолян в съответствие с чл. 20а от Закона за закрила за детето. Комисията е 

обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на 
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общината, формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на 

детето. 

Към общинска администрация е създаден Обществен съвет за социално подпомагане, 

който съдейства за провеждането на политиката в областта на социалните помощи и 

социалните услуги в общината; за разработване на областни стратегии, общински програми, 

планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги; съдейства за 

координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, 

т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; осъществява контрол върху качеството на 

социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти; изготвя становища 

за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията 

на общината. 

С Решение на Общински съвет Смолян клубовете на пенсионера и организациите на 

хората с увреждания ежегодно се подпомагат с финансови средства от местни приходи за 

осъществяване на различни дейности. За развитие на дейността си на организациите са 

предоставени помещения, общинска собственост. 

През периода 2015-2022 г. (съгласно справка в ИСУН) Община Смолян е разработила и 

прилага различни проекти в сферата на предоставяне на социалните услуги (11 бр.), част от 

които са приключени, а други са все още в процес на изпълнение: 

- „Осигуряване на топъл обяд в община Смолян“ – с финансовата подкрепа на програма 

„Храни“ – приключен към 30.09.2015 г.; 

- „Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян“ 

– с финансовата подкрепа от ОП РЧР – приключен към 01.12.2017 г.; 

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“ – с финансовата 

подкрепа ОП РЧР – в процес на изпълнение до края на 2022 г. 

- „Осигуряване на топъл обяд в община Смолян“ - с финансовата подкрепа програма 

„Храни“, приключен към 31.12.2019 г.; 

- Изграждане на нови социални жилища в град Смолян – с финансовата подкрепа на ОП 

„Региони в растеж“ – в процес на изпълнение. В резултат ще бъдат изградена 5 етажна 

жилищна сграда, включваща 35 броя социални жилища в един от най-оживените 

жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер на града и с осигурен 

достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, 

болница, социални услуги и др.); 

- „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства в гр. Смолян“, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“, 

приключен към 12.2020 г. В резултат е извършен ремонт - вътрешно преустройство на 

съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга 

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства" в гр. Смолян. 

- „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от община Смолян“ – с 

финансовата подкрепа на ОП РЧР, приключен към 15.11.2020 г. 
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- „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от община Смолян“ - с 

финансовата подкрепа на ОП РЧР, приключен 02.09.2021 г. 

- „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 на територията на Община 

Смолян“ – с финансовата подкрепа на Програма „Храни“ – в процес на изпълнение; 

- „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства 

в община Смолян“ – с финансовата подкрепа на ОП РЧР – в процес на изпълнение;  

- „Патронажна грижа+ в община Смолян“ – с финансовата подкрепа на ОП РЧР – в 

процес на изпълнение. 

От проведеното изследване в т. ч. и теренното проучване на база, анкети, срещи и 

работни групи с местните представители от социалната сфера се очертаха ключовите 

проблеми, свързани с предоставянето на социални услуги на територията на общината. Като 

такива бяха посочени липсата на квалифицирани кадри, ниското ниво на заплащане на 

труда, както и трудности, свързани с достъпността на услугите в следствие на специфичните 

за района географски, климатични и демографски характеристики. Местните социални 

работници виждат необходимост от създаване на мобилни екипи, обслужващи 

труднодостъпните райони на общината, допълнителни стимули за привличане на 

висококвалифицирани кадри и др.  

Изводи и заключения: 

 Всички основни социални услуги са еталон за качество; 

 Необходимост от инвестиции в инфраструктура, с цел предоставяне на нови услуги 

или модернизиране на някои от съществуващите; 

 Необходими са допълнителни програми за квалификация на персонала; 

 В сектора има кадрова криза – трудно млади хора си пробиват път и търсят кариерно 

развитие в него; 

 Въвеждането на мобилен подход при предоставянето на социални услуги, заради 

териториалната отдалеченост е вариант за гъвкав подход в сектора; 

 Съществуват възможности за предоставяне на комбинирана социално-здравна услуга 

в по-отдалечените райони в малките населени места; 

 Предоставянето на социални услуги за деца, особено от малцинствени общности, е 

ключово за интеграцията на младите хора в общината; 

 Функционират нови социални програми, които изпитват недостиг на квалифицирани 

хора; 

 Нужен е разширен достъп до преквалификационните курсове и концентрирането върху 

необходимостта от увличане на повече млади хора в сектора на социалните услуги; 

 Социалните работници от центрове за грижа за възрастни хора и хора с увреждания 

регистрират нарастващ брой желаещи да се включат с доброволен труд и да 

подпомагат предлаганите социални услуги; 

 Възможни са иновативни обучителни формати между професионалистите и 

гражданските активисти от общината. 
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2.3.3. Образование и образователна инфраструктура 

Община Смолян разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална 

структура за удовлетворяване на потребностите за общо образование, постигнати са 

напълно държавните образователни изисквания, задоволени са желанията на родителите за 

достъп до детски заведения. 

На територията на община Смолян функционират общо 6 детски ясли, 12 детски 

градини, 9 основни, 2 средни училища, 2 профилирани гимназии, както и 3 центъра за 

подкрепа на личностно развитие: 2 бр. в гр. Смолян и 1 в с. Широка лъка. В областния 

център детските градини са 8, общинските училища - 8. В селата Широка лъка, Търън, 

Момчиловци и Смилян функционират 4 детски градини и 5 основни училища. Общинските 

детски градини и училища са с обновена учебно-материална база, ремонтирана и 

модернизирана по проекти. Обучение за придобиване на професия предлагат три 

професионални гимназии и две професионални училища по изкуства. През учебната 

2020/2021 година в общинските детски градини са обхванати над 1 170 деца. В основните и 

средни общински училища и в профилираните гимназии се обучават общо над 3 100 

ученици. 

Степени в академичното образование, младежите могат да придобият от два 

университетски филиала, намиращи се в гр. Смолян. Това са Филиал и Физико-

технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Филиал на 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. 

 Предучилищно образование 

Първи стъпки, както в социализацията си, така и в образователните си навици извън 

семейната среда най-малките жители на територията извършват в детските ясли.  
 

Таблица 33: Капацитет и брой деца в детските ясли на община Смолян 2013-2020 г. 

  
години 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

детски ясли 

заведения 16 7 7 7 7 7 7 6 

брой места, 

капацитет 
186 167 194 195 193 190 185 173 

деца в яслите 

(брой) 

общо 148 158 176 142 136 128 135 90 

момчета 76 80 91 76 66 62 63 49 

момичета 72 78 85 66 70 66 72 41 

обхват на 

децата в 

детски ясли 

%* 17,7 18,8 21,9 18,4 16,9 16,1 17,9 12,8 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 
*  Показателят в % се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски 

ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години  

https://infostat.nsi.bg/
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Видно от таблицата по-горе е, че детските ясли са общо 6 бр. с капацитет 173 места за 

2020 г. Те се намират в обхвата на част от детските градини, намиращи се основно в гр. 

Смолян и една в с. Смилян. Статистиката показва, че през годините общия брой на 

малчуганите постепенно намалява, от 148 през 2013 г. на 90 деца за 2020 г., разпределени 

почти равномерно по пол с лек превес на момчетата. Намаляването на най-малките жители 

в общината е в унисон с установения сравнително бърз спад на броя жители при 

възрастовите групи от 0 до 9 години. 

Показателят на децата обхванати в детските ясли прогресивно намалява през годините. 

Вероятно това се дължи, както на намаляването на общия брой деца в общината, така и в не 

малка степен на факта, че една не малка група от децата не посещават детските ясли по 

различни социални, психологически и културни причини. Вероятно това са основните 

причини, поради които броят на децата, посещаващи ясли да е едва 8,56% от броя на децата 

в детските градини за 2020 г., представени в таблицата по-долу. 

Таблица  34: Капацитет и брой деца в детските градини на община Смолян 2013-2020 г. 

  

Учебни години 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

детски 

градини 

заведения 13 13 13 12 12 12 12 12 

групи 57 56 57 54 54 51 51 51 

места 1621 1591 1548 1462 1429 1377 1351 1326 

деца в 

градините 

(брой) 

общо 1376 1345 1245 1167 1089 1102 1063 1052 

момчета 703 670 631 612 577 556 533 512 

момичета 673 675 614 555 512 546 530 540 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

Към учебната 2020/2021 г. на територията на община Смолян работят общо 12 детски 

градини, от които 8 се намират в общинския център Смолян и по една в селата Широка лъка, 

Момчиловци, Търън и Смилян. За да се обхване по-голям брой деца една част от градините 

имат изнесени групи и филиали към тях и в други населени места. 

(https://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/70 ):  

 ДГ „Слънце” в гр. Смолян; 

 ДГ „Синчец” в гр. Смолян;  

 ДГ „Родопчанче“ в гр. Смолян;  

 ДГ „Радост“ в гр. Смолян – с изнесени групи в с. Река;  

 ДГ „Буратино” с два филиала в гр. Смолян  

 ДГ „Зорница“ с два филиала в гр. Смолян;  

 ДГ „Веселушко“ в гр. Смолян; 

 ДГ „Славейче“ в гр. Смолян; 

 ДГ „Детелина“ в с. Широка лъка; 

 ДГ „Изворче“ в с. Момчиловци, с изнесени паралелки в селата Кутела и Виево; 

 ДГ „Русалка“ в с. Търън; 

https://infostat.nsi.bg/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/70
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 ДГ „Дъга“ в с. Смилян, с изнесена паралелка в с. Могилица; 

По този начин е осигурен достъп до предучилищното образование както в гр. Смолян, 

така и в по-големите села, където функционират детски градини или техни филиали и където 

най-малките жители на общността могат да направят своите първи стъпки в образованието. 

Добър признак е, че през последните 8 години след учебната 2015/2016 г. броят на 

детските градини се запазва постоянен, като броят на децата варира с малки граници, 

а разпределението по пол е относително равномерно. 

Фактът, че броят на децата и детските заведения варира в много малки граници е 

предпоставка и заетия персонал от детски учители и педагогически персонал да остава 

относително постоянен, като показва много малки колебания.  

Таблица 35: Брой на педагогическия персонал и детските учители в детските градини в 

община Смолян 

персонал 

учебни години 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

детски учители 116 115 118 113 112 116 116 113 

педагогически 

персонал 
124 123 126 121 120 120 124 121 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

В детските градини е създадена традиция с децата да работят логопед, ресурсен учител, 

медиатор, учители по музика и психолог за работа с деца със специални нужди. Спазват се 

всички изисквания на МЗ по отношение на профилактиката на деца и ученици, разпоредбите 

за качеството, безопасността и предоставяне на здравословна храна в детските заведения. 

Детските градини на територията са общински и разчитат основно на финансиране от 

държавния и общинския бюджет. През годините Община Смолян е изпълнила няколко 

проекта за обновяване на материалната база (ремонт на сградите, обзавеждане и 

оборудване): 

 През 2014 г. е реализиран проект по Национална програма „Модернизация на 

материалната база“ на ДГ „Дъга“ в с. Смилян; 

 В периода 2015-2017 г. е извършена подмяна на горивната база и отоплителна 

инсталация, както и инсталиране на соларна система за битово гореща вода в 

сградата на ДГ „Родопчанче“; 

 В периода 2015-2017 г. е изпълнен проект с цел намаляване емисиите на 

парниковите газове и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

детска градина „Детелина“; 

 През 2016 г. е извършена реконструкция и обновяване на детската площадка в 

ДГ „Изворче“, с. Момчиловци; 

 В периода 2016 – 2017 г. е изпълнен проект „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на 

https://infostat.nsi.bg/
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територията на Община Смолян“, финансиран от „Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство“ 2009-2014 г. на ДГ „Синчец“, ДГ 

„Зорница“ и ДГ „Веселушко“, посредством които е извършено саниране на 

сградите, смяна на дограмата и поставяне на слънчеви батерии; 

 В периода 2017-2020 г. е изпълнен основен ремонт и реконструкция на детска 

градина „Буратино“, включващ мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, 

конструктивно укрепване, вътрешни ремонтни работи за осигуряване на 

здравословна среда на обитаване и допълнителни противопожарни мерки и 

благоустрояване на околното пространство; 

Като цяло детските градини разполагат с добра материална база и достатъчен 

набор от педагогически и непедагогически персонал. Основната част от тях разполагат 

със свои сайтове и страници в социалната мрежа Facebook, посредством които 

популяризират дейността си и улесняват своите потребители за връзка с тях. Активността 

на управленския състав на детските образователни заведения личи и от проектите, които 

към момента са изпълнени или са в процес на изпълнение през последния период                     

2014-2020 г., съгласно справката, предоставена от Общинска администрация Смолян и 

ръководствата на детските градини, които са в следните направления: 

 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“; 

 „Подкрепа за приобщаващо образование“; 

 „Подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта“ за          

2021 г.;  

 Национална програма „Квалификация“; 

 НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;  

 Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, Програма „Училищен плод"; 

 НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"; 

 НП „Успяваме заедно“ модул 1  „Хубаво е в детската градина“; 

 НП „Заедно за всяко дете“, модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ и модул 2 

„Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст“; 

 НП „С грижа за всеки ученик“; 

 Кампания „Засаждаме бъдеще“ с Гората.БГ; 

 „Обичам природата и аз участвам“ към ПУДООС; 

 ,,Играй и научи как природата твори“; 

 НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“; 

 НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  в системата на 

предучилищното и училищното образование“; 

 Международен проект „Безопасно училище“; 

 НП „Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВС“; 

 НП „Осигуряване на съвременни образователни среди“; 

 НП „Без свободен час“. 
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Сериозните проблеми в селата се пораждат комплексно от намалението на децата, 

които ги посещават вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси, 

както и липсата на млади специалисти (една част от персонала е в предпенсионна 

възраст).  

В някои от детските градини съществуват затруднения с децата, които постъпват 

с минимални познания по български език, тъй като принадлежат към етнически 

групи, различни от българската. 

 Основно и средно образование 

На територията на Община Смолян към учебната 2020/2021 г. функционират общо 18 

училища. Видно от таблицата по-долу е, че до учебната 2016-2017 година на територията е 

функционирал и 1 бр. професионален колеж, който по настоящем е закрит. Положителен 

факт е, че през последните 6 години не са закривани училища в общината.  

Таблица 36: Видове училища в Община Смолян 

Училища по вид 

Учебни години 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

общо 

образователни 

гимназии 

13 13 13 13 13 13 13 13 

училища по 

изкуствата 
2 2 2 2 2 2 2 2 

професионални 

гимназии 
4 4 3 3 3 3 3 3 

професионални 

колежи 
1 1 1 1 -  - -   - 

общо   20 20 19 19 18 18 18 18 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

Съгласно предоставената от общинска администрация Смолян информация основния 

брой общообразователни училища на територията -13 бр. са общински, като останалите 5 

професионални образователни институции се разделят на две групи, според принципала, а 

именно: 3 професионални гимназии към Министерство на образованието и науката и 2 

професионални гимназии към Министерство на културата. 

Таблица 37: Списък на училищата в община Смолян, разпределени, според принципала 

№ Наименование Адрес 

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 

1 Средно училище „Св. св. Кирил и Методий"  гр. Смолян, бул. „България" №59 

2 
Основно училище „Проф. д-р Асен 

Златаров"  
гр. Смолян, ул. „Тунджа" №7 

https://infostat.nsi.bg/
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3 Основно училище „Стою Шишков"  
гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров" 

№57 

4 Основно училище „Юрий Гагарин" гр. Смолян, ул. „Георги Кирков" №10 

5 Основно училище „Иван Вазов" гр. Смолян, бул. „България" №22 

6 Средно училище „Отец Паисий"  гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №1 

7 Езикова гимназия „Иван Вазов"  гр. Смолян, бул. „България" №22 

8 
Профилирана природо-математическа 

гимназия „В. Левски"  

гр. Смолян, ул. „Никола Филипов" 

№2 

9 Основно училище „Никола Й. Вапцаров"  с. Широка лъка, ул. „Люлката" №2 

10 
Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий"  
с. Момчиловци 

11 
Основно училище „Стою Шишков" - с. 

Търън 
с. Търън 

12 
Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий" 

с. Смилян, ул. „Девети септември" 

№60 

13 
Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий" 
с. Арда 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ към МОН 

1 
Професионална гимназия по икономика 

„Карл Маркс"  
гр. Смолян, ул. „Елица" №1 

2 
Професионална гимназия по техника и 

технологии „Христо Ботев"  
гр. Смолян, ул. „Тракия" №13 

3 

Смолянска професионална гимназия по 

туризъм и строителство „Никола Й. 

Вапцаров" 

гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров" 

№21 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ към МК 

1 
Професионална гимназия за приложни 

изкуства  

гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков" 

№2 

2 
Национално училище за фолклорни 

изкуства „Широка лъка"  
с. Широка лъка 

Източник: Общинска администрация Смолян 

Очаквано по-голямата част от училищата (12 бр.) се намират в общинския център 

Смолян в т. ч. и професионалните гимназии. Изключение прави националното училище за 

фолклорни изкуства „Широка лъка". Нивото на училищата в селата Широка лъка, 

Момчиловци, Търън, Смилян и Арда е предоставянето на основно образование, като децата 

продължават образованието си след 7-ми клас най-вече в гр. Смолян.  

Съгласно Регистъра за „Иновативни училища“ на РУО – Смолян (https://www.ruo-

smolyan.bg/innovative-schools ) е видно, че валидни до 2023 г. сертификати за иновативни 

училища, идеи, практики и дейности имат 3 от училищата. Това са: ОУ „Юрий Гагарин“, 

ОУ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Иван Вазов“ и трите намиращи се на територията на 

общинския център Смолян.   

 

https://www.ruo-smolyan.bg/innovative-schools
https://www.ruo-smolyan.bg/innovative-schools
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Таблица 38: Учащи в общо образователните и специални училища на територията на 

община Смолян 2013-2020 г. 
 

видове класове по пол 

Учебни години 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

I - IV клас 
мъже 713 704 678 709 672 629 610 566 

жени 589 606 630 682 668 619 576 535 

V - VIII клас 
мъже 530 535 557 560 х х х х 

жени 497 487 486 450 х х х х 

V - VII клас 
мъже х х х х 529 526 520 509 

жени х х х х 425 457 507 515 

IX - XIII клас 
мъже 438 454 489 485 х х х х 

жени 606 609 591 622 х х х х 

VIII - XII клас 
мъже х х х х 490 471 457 421 

жени х х х х 637 593 557 549 

  общо 3373 3395 3431 3508 3421 3295 3227 3095 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); x - поради естеството на 

данните не може да има случай 

За изследвания 8-годишен период: от учебните 2013/2014 г. до 2020/2021 г. е видно, че 

подобно на ситуацията при детските градини, очаквано и тук е налице тенденция за 

намаляване на броя на учащите в основното и средното образование в общината, както в 

общообразователните (табл.38), така и в професионалните (табл. 39) училища. Причините 

са комплексни, които могат най-общо да бъдат описани като:  

 в резултат от отрицателна демографска характеристика на територията и 

напускането на повече млади хора, част от които взимат със себе си и своите деца;  

 ранно отпадане на една част от учениците поради комплекс от причини като: ниски 

финансови възможности при родителите да осигурят обучението на децата си, ниска 

образованост и липса на мотивация при родителите, децата им да посещават 

училище, основно сред представителите на ромската етническа общност; 

 остаряла материална база и ниска степен на иновативни методи и практики в една 

част от училищата. 

Таблица 39: Учащи в професионалните училища на територията на община Смолян 2013-

2021 г. 

видове училища 
по 

пол 

Учебни години 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

Училища по 

изкуствата III степен 

професионална 

квалификация  

мъже 60 51 36 37 37 34 38 47 

жени 68 67 71 73 75 64 65 71 

https://infostat.nsi.bg/
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Професионални 

гимназии и 

паралелки за 

придобивана на III 

степен проф. кв-я 

мъже 398 402 372 388 461 428 413 440 

жени 201 230 213 225 245 206 176 178 

Професионални 

гимназии и 

паралелки за 

придобиване на II 

степен проф. кв-я 

мъже 51 27 27 25 25 25 26 5 

жени 45 16 16 23 20 21 19 5 

Професионални 

паралелки за 

придобиване на I 

степен проф. кв-я 

мъже 7 5 10 16 13 9 7 5 

жени 8 8 6 4 8 14 8 4 

Професионални 

колежи след средно 

образование IV 

степен проф. кв-я 

мъже 19 10 6 4 -   - -  -  

жени 7 5 5 2  -  - -   - 

  общо 864 821 762 797 884 801 752 755 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

Добър признак за развитието на територията са данните от таблицата по-горе, 

които показват, че най-голям брой желаещи от учащите има за придобиване на 

професии от III степен професионална квалификация, отнасяща се за придобити 

професионални компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с 

комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на 

отговорност за работата на други лица. Очевидно професиите с по-високо ниво на 

сложност и поемането на повече отговорности са по-привлекателни за младежите. 

Таблица 40: Завършили средно образование в професионалните училища в община Смолян 

години Общо 

Училища по 

изкуствата 

 III степен  

Професионални 

гимназии   

III степен  

Професионални 

гимназии и училища 

II степен 

2013 208 20 124 64 

2014 214 19 139 56 

2015 202 22 180 - 

2016 163 23 110 30 

2017 148 21 123 4 

2018 171 22 137 12 

2019 141 15 126 - 

2020 117 17 81 19 

общо по степени 159 1020 185 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); 

https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
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Важен е и фактът, че професиите от I степен, които са с най-ниска сложност на 

придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи 

рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия, за последните две учебни 

години очевидно не са атрактивни, тъй като липсват желаещи за придобиването им. В 

същото време, при извършеното проучване на територията (Приложение 4) една част от 

предприемачите споделят, че имат сериозна нужда от работници и служители, придобили 

специалност именно от тази I група професии. На лице е разминаване между видовете 

професии, които избират младите и нуждата от специалисти на местния бизнес. 

Предвид характера на тези професионални дейности може да се предположи, че е 

необходимо да се задълбочи връзката между професионалните гимназии и местния 

бизнес и да се работи върху кариерното развитие на учениците. Внедряването на 

иновативни технологии в голяма степен би намалило необходимостта от работници с 

такава квалификация. 

Таблица 41: Брой учители в общообразователните училища в община Смолян 

по отделни групи 

Учебни години 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

I - IV клас 74 73 73 126 149 149 153 144 

V - VIII клас 90 93 94 102 х х х х 

V - VII клас х х х х 127 128 127 130 

IX - XIII клас 90 88 90 91 х х х х 

VIII - XII клас х х х х 101 94 88 86 

общо 254 254 257 319 377 371 368 360 

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg ); x - поради естеството 

на данните не може да има случай 

Данните от НСИ показват, че за последните 8 учебни години броят на учителите като 

цяло варира в рамките на до 5 души. Интересен е фактът, че учителите при най-малките 

класове от I до IV клас са се увеличили двойно (от 74 на 144). Това най-вероятно се дължи 

на комбинацията от повишаване броя на желаещите да упражняват професията „начален 

учител“, което в известна степен е в следствие на благоприятна промяна на държавната 

образователна политика, както и на установената нужда от реорганизиране на броя деца в 

паралелките при началния етап, с цел по-добра ефективност на образователния процес. 

Подобно на детските градини, училищата разполагат с добра материална база,  

необходимия брой учители, като използват активно възможностите в електронната 

среда като сайтове и страници в социалните мрежи, посредством които популяризират 

дейността си и улесняват връзката с тях. Като цяло училищата са много по-активни при 

планиране и реализиране на различни видове проекти, финансирани чрез различни донорски 

програми. В периода 2013-2020 год. община Смолян е реализирала няколко проекта за 

подобряване на материалната база в училищата на територията. 

https://infostat.nsi.bg/
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 В периода 2015-2017 г. е реализиран проект с цел  подмяна на горивната база и 

отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, както и 

подмяна на горивната база в сградата на ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов".  

 Проект „Модернизация на материалната база в училище“ – посредством проекта е 

закупено обзавеждане за 4 кабинета за ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“. 

 В периода 2017-2020 г. е реализиран проект с цел обновяване на ПМГ „Васил 

Левски", гр. Смолян с изграждане на физкултурен салон и цялостно обновяване на 

дворните пространства на три от най-големите училища в гр. Смолян - Дворно 

пространство и спортни площадки на VI ОУ „Иван Вазов“ и ГПЧЕ „Иван Вазов“, гр. 

Смолян, които са в една сграда и Дворно пространство и спортни площадки на VII 

СОУ „Отец Паисий“, гр. Смолян; 

 

С цел подобряване и постоянно развитие на учебния процес, училищните ръководства 

разработват и реализират различни проекти, някои от които към момента са изпълнени или 

са в процес на изпълнение през последния период 2013-2020 г., като при една част от тях се 

наблюдава и периодично обновяване с цел надграждане на вече постигнати резултати. 

Проектите са подготвени и реализирани благодарение на различни национални и 

международни кампании и програми като: 

 НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищно образование“; 

 НП „Ученически олимпиади и състезания“; 

 НП „Без свободен час“; 

 НП „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на 

предучилищното и училищно образование“; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 

 НП „Иновации в действие“; 

 Проекти като „Успех“, „Квалификация“, „Твоят час“, „Образование за утрешния 

ден“; 

 НП „Училището – желана територия на учениците“; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 

 НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; 

 ”, „Изграждане на училищна STEM среда “; 

 НП „Иновации в действие”; 

 НК “Чиста околна среда”, „Обичам природата и аз участвам”; 

 НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, „Родителят - активен партньор в училищния 

живот; 

 „Бизнесът преподава“; 

 „Създаване на център за дигитално обучение по природни науки“; 

 „Национална програма“, „Съвременна образователна среда – Модул „Библиотеките 

като образователна реда“; 

 НП „Повишаване на грамотността“; 

 НП Иновативно училище „Еко училище на щастието“; 
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 Иновативно училище „Децата на Родопите“ – пазители на традициите; 

 НП „Училище без насилие“; 

 Проект „Нов шанс за успех“ – ограмотяване на възрастни; 

 Национална програма „Обучение за ИТ кариера“; 

 Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“; 

 Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“; 

 „Научи се да караш ски“; 

 ACES – Проект №3 „The Rainbow of  Diversity“, Партньорство: Румъния – България. 

 

 Висше образование 

На територията на община Смолян предлагат придобиване на по-високи нива на 

образование след средното. Това са филиалите на два университета от страната –  

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“. 

 Филиал към ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян - Филиалът е правоприемник 

на Учителския институт в гр. Смолян, който се утвърждава и развива като 

авторитетно образователно и научно средище, което допринася за обогатяване на 

просветно-културните традиции в Средните Родопи и педагогическата практика в 

средното училище, отговаря на потребностите на региона от квалифицирани кадри с 

висше образование за нуждите на туризма, бизнеса и управлението. Магистърската 

програма, по която могат да се обучават студените във филиала е „Училищна 

психология“  (Мисия на Филиала | Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" 

(uni-plovdiv.bg)); (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45 ) 

 Филиал на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. 

Смолян – Факултета подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на 

машинното инженерство, електротехника, електрониката и автоматиката, 

енергетиката и комуникационната техника и технологии. Факултетът разполага със 

собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите 

възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). С оглед на практическата насоченост на 

обучението, факултета си сътрудничи с водещи предприятия в гр. Смолян – 

„Арексим Инженеринг“, „Хроновски“, „Гамакабел“, „Електроразпределение“, 

„Мрежи високо напрежение“, „Българска телекомуникационна компания“, „Завода 

за металорежещи машини“, „Завода за електромеханични елементи“ и др. за 

провеждане на занятия в реална производствена среда (Информация – Физико-

технологичен факултет (pu-ftf.eu)) 

 Филиал на ВСУ „Черноризец Храбър“ в гр. Смолян -  Филиал Смолян на Варненския 

свободен университет е изграден в духа на културното, духовно и социално-

икономическо развитие на Родопите. Висококачественото университетско 

образование, гъвкавите краткосрочните форми на обучение, научните и приложни 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/336/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/336/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45
https://pu-ftf.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://pu-ftf.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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проектни изследвания са адаптирани към социално-икономическите особености на 

региона. Подготвя кадри по специалностите: Администрация и управление, 

Архитектура, Строителство и геодезия, Национална сигурност. Предоставя 

придобиване на следните магистърски програми: Европейска администрация и 

управление на проекти, Управление на международни бизнес проекти, Мениджмънт 

на спа и уелнес туризма, Данъчен и митнически контрол, Митническо разузнаване и 

разследване, Съдебни криминалистически експертизи, Водоснабдяване и 

канализация, Кръгова икономика  (Филиал Смолян (vfu.bg)).  

Научно-изследователската дейност се развива освен в двата филиала в гр. Смолян и в 

създадените научно-изследователски центрове като Научен център по животновъдство и 

земеделие (НЦЖЗ) Смолян към Селскостопанската академия и Планетариума.  

Изводи и заключения 

Основните приоритети на общинската политика в областта на образованието, за 

постигането на които работят всички участници в образователния процес и 

заинтересованите страни са: осигуряване на равен достъп до качествено образование за 

всяко дете; пълен обхват на децата и учениците в задължителна възраст за получаване на 

образование и намаляване на отпадащите от образователната система; повишаване на 

компетентностите на ученици и учители, релевантни на динамичните промени в актуалната 

ни реалност и с визия за бъдещето; гъвкавост и отвореност на образователната система и 

образователните институции, с фокус върху иновативни подходи и практики, и връзка с 

практиката; осъвременяване на материално-техническата база в детски градини и училища. 

През последните години Община Смолян инвестира в общинската образователна 

инфраструктура, като се стреми да подпомогне образователния процес в рамките на 

законовите си правомощия. Извършени са ремонти и модернизиране на редица 

образователни сгради със съдействието на различни донорски програми, като ОП „Региони 

в растеж“, ПУДООС и др. Проекти, финансирани от ОП НОИР 2014-2020 год. и др. са 

реализирани предимно с цел подпомагане на образователния процес от училищата. 

В заключение може да бъдат направени следните изводи за образованието и 

образователната инфраструктура на територията на община Смолян: 

 На територията функционират детски градини и училища, които в голяма степен 

отговарят на нуждите от образование на местите млади хора; 

 Образователната инфраструктура на територията задоволява основните потребности 

на местното население. Три от училищата имат валидни сертификати за иновативни 

дейности и практики. В някои от училищата е изградена STEM-среда;  

 Резултатите от държавните зрелостни изпити поставят Смолян традиционно на 

водеща позиция сред общините в страната, но това не провокира допълнителни 

инвестиции в сектора; 

 На този етап екипът от педагогически и непедагогически персонал отговаря на 

нуждите на образователния процес като брой и образователен ценз. В духа на 

https://www.vfu.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD.html
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принципа „Учене през целия живот“ е важно, педагозите и възпитателите в 

училищата и детските градини постоянно да надграждат своите умения и знания 

относно новите съвременни методи и принципи за обучение на младите 

представители на обществото, което в голяма степен се изпълнява чрез реализиране 

на различни проекти; 

 Повечето от ръководствата на детските градини и училищата имат богат опит в 

подготовката и реализирането на различни проекти;  

 Проблем пред училищата, особено изразен в селата е намаляването на броя на 

учениците. Сериозни проблеми са отчетени по отношение на намаляване на 

мотивацията за учене сред учениците, незаинтересованост на част от родителите към 

образованието на децата им, както и наличие на рискови фактори, водещи до ранното 

отпадане на учениците. 

 Като цяло материално-техническата база е в добро състояние, но са необходими 

различни допълнителни дейности по нейното подобряване, според нуждите на 

конкретното учебно заведение (детска градина или училище); 

 Има неизползвани възможности за реализиране на дейности за откриване на нови 

филиали, нови програми и специалности, привличане и сътрудничество с нови висши 

учебни заведения; 

 Препоръчително е да бъдат разширени извънкласните форми и програми за 

свободното време на децата и учениците; 

 Много малка част от учениците, завършващи средно образование имат ясно изразени 

интереси и професионална ориентация; 

 Неизползвани възможности на дуални форми за обучение, недостатъчно застъпени 

практики в учебния процес; 

 В учебния процес при обучението на студентите, учебната практика е недостатъчна. 

Има необходимост от изграждане на сътрудничество между висшите учебни 

заведения и бизнеса с цел провеждане за дуални форми на обучения и използване на 

нови технологии и оборудване на помещения за провеждане на практически занятия 

(лаборатория, цех и др.); 

 С цел задържане на интереса на учениците и повишаване на мотивацията им за 

участие в образователния процес е необходимо да се внедряват нови методи и 

подходи в образованието. 

2.3.4. Спорт и спортна инфраструктура 

Спортната инфраструктура на територията на общината е концентрирана главно в 

общинския център. 

 Стадиони 

Стадион „Септември“ (гр. Смолян, кв. Райково) – спортният комплекс включва 

стадион, лекоатлетическа писта (446 метра) и площадка за тенис на корт. Капацитетът на 
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стадиона е 6000 места. Тук се провеждат тренировките и домакинските срещи на ФК 

„Родопа-1927 Смолян“, който играе в югоизточна „В“ група. 

Стадион „Смолян“ (гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“) – тук се провеждат детско-

юношеските турнири на ФК „Родопа-1927 Смолян“ и домакинските срещи от футболното 

първенство в Зона Пловдив. През 2020 г. е извършен ремонт на съоръжението с подмяна на 

настилки и изграждане на трибуни. В съседство на стадион „Смолян“ е изградена 

многофункционална спортна площадка с площадки за скейтборд, стена за катерене и др. 

В град Смолян функционира и спортна зала и закрит плувен басейн. През 2015 г. 

спортната зала и плувният басейн са изцяло обновени. 

Във всички учебни заведения функционират физкултурни салони, повечето от които са 

обновени, а за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „В. Левски" е 

изграден изцяло нов физкултурен салон през 2019 г. 

Близостта на курорта Пампорово предоставя прекрасни възможности за практикуването 

на ски спорт и провеждането на различни състезания по ски, сноуборд, ски-бягане от 

национален и международен ранг. В зимния курорт са изградени 30 километра ски-писти и 

11 километра въжени линии и влекове. 

В община Смолян развиват дейността си 15 спортни клуба, всички локализирани в град 

Смолян. Освен зимните спортове, които са водещи за тази територия, се практикува още 

футбол, волейбол, вдигане на тежести, ориентиране, плуване, спортни танци, тенис на маса, 

тенис на корт и карате. 

 Спортни клубове 

Спортните клубове в община Смолян са: 

 Футболен клуб „Родопа 1927 Смолян“ 

 Волейболен клуб „Родопа-Смолян“ 

 Волейболен клуб „Смолян“ 

 Спортен клуб по ориентиране „Карлък“ 

 Ски клуб „Родопа“ 

 Ски клуб „Пампорово“ 

 Ски клуб „Ветеран“ 

 Спортен клуб по плуване „Смолян“ 

 Клуб по спортни танци „Фен 85“ 

 Алпийски клуб „Христо Христов“ 

 Спортен клуб по тенис на маса „Орфей“ - Смолян 

 Клуб „Сноуборд общество“ 

 Спортен клуб „Карате Смолян“ 

 Тенис клуб „Смолян 2010“ 

 Спортен клуб по вдигане на тежести „Родопа“ 

 Спортен клуб „Будока България“ 

 РАЙДЪРС ЮНАЙТЕД 
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 Клуб по спортни танци – дъ уан 

 Тенис клуб-Смолян 2013  

Общината разполага с годишен Спортен календар, в който са посочени предстоящи 

спортни събития за съответната година.   

Изводи и заключения 

 В рамките на приключилия програмен период 2014-2020 г. община Смолян е 

реализирала успешно проекти в областта на спортната инфраструктура и развитието на 

спорта на територията; 

 Община Смолян запазва традициите да генерира спортисти във високи шампионски 

постижения; 

 Развитието на любителския и детско-юношеския спорт в общината е изведено като 

приоритетна задача за следващия програмен период; 

 Налице е добра спортна материално-техническа база, но тя преимуществено е 

концентрирана в общинския център; 

 В селата има необходимост от изграждане и обновяване на инфраструктура и 

съоръжения за развитие на спорта и свободното време; 

 Някои от спортните съоръжения, които са общинска собственост в гр. Смолян се 

нуждаят от обновяване с цел подобряване условия за спорт и отдих, основно в 

кварталите на града. Има необходимост от изграждане на открит плувен басейн; 

 Не е използван достатъчно потенциала за сътрудничество между спортните клубове и 

образователните институции с цел развитие на младежка политика, подобряване на 

двигателната и спортна култура на подрастващите, превенция на агресията и др.; 

 Има необходимост от създаване на условия за развитие на спорта за хора с увреждания 

и в неравностойно положение, приобщаване на тези групи хора към активен и 

диференциран двигателен режим; 

 Утвърдено е разбирането, че развитието на масовия спорт е важна част за социалната 

интеграция на младежите и ключово за развитието на важни сектори от местната 

икономика като напр. туризма.  

 

2.3.5. Културни дейности 

От Възраждането до сега, основният културен стълб в българския град или село си 

остава читалището. На територията на община Смолян има 32 бр. читалища, 30 бр. от които 

функционират нормално. Практически действащите читалища покриват почти цялата 

културна зона на общината. Читалищата са посочени в таблицата по-долу: 

Таблица 42: Читалища по населени места в община Смолян 

№ 
Рег.

№ 
Име на читалище Населено място Статус 

1 2420 НЧ „Христо Ботев - 1871” град Смолян действащо 
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2 1588 НЧ „Балкански просветител - 1871” град Смолян действащо 

3 21 НЧ „Орфееви гори-1870” град Смолян действащо 

4 100 НЧ „Кирил Маджаров-1866 ” град Смолян Действащо 

5 2861 НЧ „Светлина-1925” село Момчиловци действащо 

6 362 НЧ „Проф. Асен  Златаров-1927” село Смилян действащо 

7 2866 НЧ „Светлина-1937” село Търън действащо 

8 566 НЧ „Съгласие-1883” село Славейно действащо 

9 367 НЧ „България-1937” село Могилица действащо 

10 2047 НЧ „Екзарх Стефан-1872” село Широка лъка действащо 

11 1165 НЧ „Искра-1957” село Виево действащо 

12 3065 НЧ „Пробуда-1903” село Стойките действащо 

13 975 НЧ „Извор-1920” село Арда действащо 

14 3051 НЧ „Отец Паисий-1926” 
село Полковник 

Серафимово 
действащо 

15 510 НЧ „Зора - 1956” Село Кутела действащо 

16 865 НЧ „Хр. Попконстантинов-1923 ” град Петково действащо 

17 2886 НЧ „Развитие-1919” село Левочево действащо 

18 678 НЧ „Г. С. Раковски-1947” град Мугла действащо 

19 2474 НЧ „Съзнание-1929” село Гела действащо 

20 479 НЧ „Иван Вазов- 1948” село Сивино действащо 

21 914 НЧ „Светлина-1982” село Белев дол действащо 

22 3143 НЧ „Братан Шукеров -1959” село Кошница действащо 

23 1120 НЧ „Христо Ботев-1892” село Чокманово действащо 

24 1487 НЧ „Момчил юнак-1997” село Подвис действащо 

25 3068 НЧ „Просвета-1930” село Соколовци действащо 

26 3285 НЧ „Братан Шукеров-1960” село Катраница действащо 

27 3640 НЧ „Бъдеще сега-2006” село Гудевица действащо 

28 3641 НЧ „Момчилова крепост-2016“ село Градът действащо 

29 3692 НЧ "Наука"-1928 - с. Солища село Солища действащо 

30 3066 НЧ „Просвета-1946” село Бостина действащо 

31 706 НЧ „Светлина-1958” село Тикале недействащо 

32 3420 НЧ „Бащино огнище-1970” Село Горна Арда недействащо 

Източник: Регистър на народните читалища 

Съществуващата читалищна мрежа е добре развита и обхваща цялата територия на 

общината. Читалищата организират или имат амбицията да организират основната част от 

културните събития и локалната самодейност на местно ниво, включително различни форми 
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на популяризиране на нематериалното културно наследство. В читалищата се отбелязват 

традиционни и религиозни обичаи, чествания, провеждат се разнообразни тържества, 

лекции, конкурси, детски работилници, изложби, рецитали, концерти. Към тях 

функционират танцови и певчески състави, театрални групи, групи за пресъздаване на 

местни обреди и обичаи, детски формации и др. Проблемите на читалищната мрежа в 

Община Смолян са сходни с тези на останалите читалища в страната: занемарен сграден 

фонд, зависимост от външно финансиране, липса на съвременни технологии. 

Най-старото читалище „Кирил Маджаров - 1866“ в гр. Смолян е създадено през 

далечната 1866 г., около половин век преди освобождението на Родопите от османска власт. 

Читалище „Бъдеще сега-2006“ в село Гудевица в близост до с. Арда (http://gudevica.org), 

създадено през 2006 г. в сградата на местното училище, създава и развива съвременни 

иновативни практики в областта на образованието, екологията, строителството с естествени 

материали, биоземеделието, изпълвайки с нов смисъл идеята за читалището като обществен 

културен център. Сред читалищата се отличават тези в с. Момчиловци и в с. Смилян, които 

разполагат със сравнително голям сграден фонд, зали, музейни сбирки и са активни в 

участието си в разнообразни проекти и развитието на туризма в района на населеното място.   

Читалищната мрежа има потенциал за развиването на малки местни тематични 

експозиции от типа „Музей в куфар“ – местен фолклор и обичаи, местни народни облекла 

(носии); организация на кинопрожекции на закрито и открито през летния сезон чрез 

снабдяване с видеопрожектор и екран, работилници и демонстрации на приготвяне на ястия 

и специалитети от традиционната кухня и други.  

 Културен календар 

Културният календар на община Смолян е изключително разнообразен, тъй като в него 

са включени както националните и религиозни чествания, празници и традиции, така и 

местните, типични за родопския край, чрез които се е съхранила идентичността на региона. 

Културният календар на общината през годините е представен от националния 

фолклорен събор „Рожен“, Международни младежки фолклорни „Орфееви празници”, 

международен пленер по живопис и международен етно-джаз фестивал „July Jazz”. В 

последните години се организира фестивалът „Родопи Фест“, който има вече 3 издания и 

Фестивалът на дивите цветя в Родопите, който се организира няколко поредни години в 

района на горното поречие на р. Арда в селата Смилян, Могилица, Сивино, Арда и Горна 

Арда и допринася за популяризирането на природното богатство на Родопите, местните 

традиции и обичаи, създавайки иновативен и атрактивен туристически продукт. Фестивалът 

е част от европейска инициатива за популяризирането и опазването на флористичното 

богатство на Европа и регионите със съхранено културно наследство, както и 

утвърждаването им като туристически дестинации с опазена природа. Ежегодно в село 

Широка лъка се провежда традиционният празник на кукерските и маскарадни игри 

„Песпонеделник“. Народните традиции и културните обичаи се съхраняват главно от 

читалищата и техните самодейни състави, от Ансамбъл „Родопа“, но също и в Родопския 
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драматичен театър „Николай Хайтов”, от Регионален историческия музей „Стою Шишков”, 

който разполага с изключителни етнографски колекции. Ежегодно селата в общината 

организират традиционните събори и родови срещи, които се подкрепят от общината и също 

в голяма степен допринасят за опазването и популяризирането на местните традиции и 

обичаи. 

Сред събитията в Културния календар се открояват: 

 Изложба на народните занаяти от Задругата на майсторите в Смолян; 

 Традиционен празник на маскарадните игри - всяка година през първата неделя 

на месец март, с. Широка лъка се превръща в жив музей на българските 

карнавални маски. Тук се стичат кукерски групи от цяла България и заедно с 

„Песяците“ от Широка лъка организират традиционния „Песпонеделник“; 

 Етапи на Национален фестивал на руската поезия, песен и танц; 

 Маратон на четенето „Смолян чете“; 

 Майски музикални празници и честване на Международния ден на музеите; 

 История на края през погледа на младите – Кръгла маса с участието на всички 

училища в общината; 

 Празниците на селата; 

 Изложби, срещи, презентации и др., посветени на Празника на обединението на 

град Смолян – 18.06.  

 Фестивал на дивите цветя в Родопите; 

 Лятна театрална академия за деца в риск – с. Широка лъка 

 Фолклорен конкурс „С песните на Георги Чилингиров“ в с. Полковник 

Серафимово“  

 Събор на народното творчество и животновъдството „Рожен“; 

 Международно гайдарско надсвирване в с. Гела; 

 Традиционен събор на Хайдушки поляни; 

 Празник на киселото мляко в с. Момчиловци  

 Национален гайдарски събор „Апостол Кисьов“ – с. Стойките  

 Традиционен Устовски панаир; 

 „Смолян – перлата на Родопите“ – младежки фотопленер и изложба;  

 Голяма част от културния календар е свързан с народния календар на българите. 

Народният календар на Родопите пази много самобитни обичаи през различните сезони 

на годината,  свързани с християнските празници, трудовата сезонност, различни практики 

и обичаи за привличане на здраве и щастие, предпазване от различни беди – природни 

бедствия, болести, зли сили. 

Националният събор „Рожен“ е пазител на традициите и носител на българския дух и 

идентичност, отзвук от традиционните народни тържества и събори в Родопите в миналото.  

През 1898 г. свещеникът на с. Соколовци, отец Ангел Инджов поставя началото на обединен 
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общ събор за почитане на всички светии на роженските параклиси в деня на Св. 

Пантелеймон – 27 юли. Провежданите веднъж годишно на Рожен родови и дружески сбирки 

на местни и изселени в различни части на страната родопчани, днес прерастват в събор на 

Родопчани и гости от цялата страна и чужбина. През август 1961 г. се провежда събор-

надпяване в рамките на три дни, патрон на което става самобитният гайдарски оркестър „100 

каба-гайди“ с ръководител Апостол Кисьов. През 1993 г. съборът е обявен за Национален с 

участие на изпълнители от цялата страна, за да се показва богатото фолклорно наследство 

на България. Роженският събор търси своята социална значимост чрез различни национални 

събори на туристи, автомобилисти и т. н. 

3. Анализ на културно-историческото 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. 

 

Карта 7: Оценка на културното напластяване в Р. България 

 
Източник: Национална концепция за пространствено развитие 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=774 

Националната концепция за пространствено развитие на Република България представя 

културните коридори (изобразени на по-долната карта) и прави оценка за степента на 

културното напластяване по южното културно направление (Via Diagonalis) + „Родопи“, 

като община Смолян е представена с множество културни ценности, няколко исторически 

периода с идентични стилови и смислови белези, съчетани с природни и етнографски 

дадености. 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=774
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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 късната 

каменно-медна епоха (енеолит) – края на V хил. пр. хр. (4200 г.     пр.. хр.). 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 са идентифицирани 8 археологически обекта, обявени за недвижими 

културни ценности (НКЦ) с категория „национално значение“. Към тях следва да се  

прибавят регистрирани над 20 надгробни могили, които по разпореждане от 1962 г. 

придобиват статут „национално значение“ до проучването им. 

На 800 м. 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 – Останки от манастир, м. „Манастир“, до селото 

Ранновизантийска базилика - м. „Манастира“, развалини от късно римско и ранно 

византийско селище с базилика, м. „Въгларниците“ до м. „Св. Илия“, надгробна могила, м. 

„Белия камък“ и Градище, м. „Мече селище“ - крепостна стена с бойна наблюдателница. В 

село Кошница са идентифицирани пещерата „Голубовица“ по северното течение на река 

Арда и крепостта „Калето“ на 1 км източно от селото, входът към която е проходна пещера, 

известна също като „Калето“. Останки от крепостта от Античността и Средновековието, 

заедно с праисторическо светилище са открити над с. Подвис, до с. Градът. Това е 

известният като „Момчиловата крепост” археологически обект. В град Смолян е открита 

крепост „Кальота“ в м. „Черноковския камък“, а в   с. Стикъл /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 с 

национално значение са представени от „Агушеви конаци“ в село Могилица, църковен 
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комплекс „Успение Богородично“, „Пангаловата къща“ и „Алибеев конак“ в град Смолян и 

„Згуровският конак“ 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 Солища, Момчиловци, Арда, Гела, 

Могилица, Смилян са с 73 НКЦ. Недвижимите културни ценности в общината  

свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население. 

В общината са регистрирани 144 археологически обекта НКЦ, разпределени по епохи 

както следва: 56 – праистория, 35 – античност, 45 – средновековие, 8 са многопластови, от 

различни епохи. В общината се намират 435 обекта от епохата на Възраждането, обявени 

за недвижими културни ценности. Основни концентрации на НКЦ от Възраждането има в 

град Смолян, представен от 88 НКЦ, село Широка лъка с 94 НКЦ, село Чокманово с 49 НКЦ 

и селата Солища (20), Върбово (30), Момчиловци (3), Арда (5), Гела (11), Могилица (7), 

Смилян (10). Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита 

и културното развитие на местното население. 

Археологията и архитектурните обекти НКЦ 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; 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 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 урбанизирани 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 
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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. 

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, доколко обектите са част от съвременната обществена и културна 

област (среда), които обогатяват средата и обществото. Оценката на познавателната 

стойност показва научния и образователния 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 

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. 

Таблица 43: Списък на паметниците на културата с национално значение на територията 

на община Смолян 

№ Населено 

място 

Обект Вид 

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

800 м западно 
Археологически 
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2 с. Гела 
Развалини от късно римско и ранновизантийско  

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

„Св. Илия“ 

Археологически 

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

4 с. Гела 
Крепостна стена   с   бойна наблюдателница, м. 

„Мече селище“ 
Археологически 

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

5 с. Кошница 
Пещера „Голубовица“, 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. Могилица Агушеви конаци 

Паметник на 

културата 

Художествен 

/Декл. писмо 

№4140/30.11.78 г. 

9 
с. Подвис  

Градът 
Момчилова крепост, 2 км северозападно 

Архитектурно

- строителен от 

Античността и 

Средновековие

то 

Археологически 

10 
с. Полковник 

Серафимово 

Историческа местност – връх Средногорец, 4 

км североизточно 
Исторически 

11 гр. Смолян Крепост „Кальота“, м. „Черноковския камък“ Археологически 

12 
гр. Смолян, кв. 

Устово 
Родната къща на Кирил Маджаров Исторически 

13. 
гр. Смолян, кв. 

Устово 
Църковен комплекс „Успение Богородично“ 

Архитектурно- 

художествен 

14 

гр. Смолян, 

кв. Горно 

Райково 

Пангаловата къща 
Архитектурно- 

художествен 

15 
гр. Смолян, кв. 

Райково 
Алибеев /Алибиев/ конак 

Паметник на 

културата 

16 Стикъл 

/махала/ 

Крепост в м. „Турлата“ Археологически 

17 с. Чокманово Пещера „Праматарска дупка“, м. „Гюровото“ Археологически 
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18 с. Широка 

лъка 

Згуровският конак Архитектурно- 

строителен 

19 с. Широка 

лъка 

Владишката къща Архитектурно- 

строителен 

20 с. Широка 

лъка 

Могилен некропол от 6 могили, м. „Бабината 

вода“ 

Археологически 

 

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

Средновековно селище се намира на приблизително 800 м 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. През 2010 г. археологическото проучване е възобновено, като са 

разкрити допълнителни помещения на север, съдове за съхранение на течности под  пода 

на южния кораб, един меден женски пръстен с все още неуточнена датировка, както и  

турска медна монета от ХІХ в. Базиликата е консервирана и реставрирана, и обектът е 

адаптиран за туристически посещения. 

Пещера „Голубовица“ 

Пещерата „Голобивица“ край село Кошница, е част от маршрут, който се 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. 

Проходна пещера „Кальота“ край с. Кошница и крепост 

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 м. На върха над нея от 

края на енеолита, цялата бронзова и желязна епоха, е съществувало тракийско скално 

светилище. През V-VІ в. на това място е издигната крепост, функционирала и през 

Средновековието (ХІ-ХІІІ в.). Късноантичната и средновековна крепост при с. Кошница е 

разположена върху конусовиден връх от мраморизиран варовик (1006 м), който в 

направление север-юг е пробит от проходната пещера. Крепостта представлява византийски 

кастел през първия си период на съществуване и има военно-тактическите задачи на 
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Смолянската крепост, с която се намират по трасето на Централния     трансродопски път през 

Средните Родопи. 

Археологическите проучвания и тук регистрираха два периода на функциониране – І-

ви през VІ в. и ІІ-ри през ХІ - началото на ХІІІ в. Тази хронология се потвърди и при 

проучването на съхранените в основи крепостни параклиси в южната част на крепостта. 

Стените на крепостта са дебели 1,70-1,80 м. Техниката на градеж е двулицева зидария, 

изпълнена от ломен варовиков камък споен с бял хоросан. Разкрити са северната и западната 

стена. Общата им дължина достига 80 м. Максималната запазена височина на зидовете е 3 

м. В южния край на западната стена е разкрита външна бойна кула. 

Археологическите разкопки откриха свидетелства за използването на върха с 

Проходната пещера като скално светилище, превърнато и в укрепление още през 

енеолитната епоха (V-ІV хил. пр.Хр.). Предпоставка за това са благоприятните природни 

условия: голям естествен жилищен заслон с лесно отбраняем връх за укрепление над него и 

близки водоизточници. Културните пластове при по-добре запазената северна крепостна 

стена маркират няколко кулминации в използването на върха през различните епохи, 

свързани най-вероятно с миграции на населението, които неизбежно са водели и до военни 

конфликти. Анализът на археологическите находки показва осезаемо човешко присъствие 

на върха през късния енеолит, ранната и късната бронзова епоха, ранножелязната епоха (ХІ-

VІ в. пр.Хр.), трако-римския период (І-ІІІ в.), VІ в. и ХІ-ХІІІ в. 

В рамките на проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и 

Северното Егейско крайбрежие“ с акроним THRABYZHE, финансиран по Програма 

„Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013” крепостта е 

проучена и социализирана. Археологическите проучвания са на площ около 450 кв. м. По 

дължината на вече консервираната и реставрирана крепостната стена са монтирани 

осветителни тела, които я осветяват през нощта. 

Социализацията на археологическия обект включва консервация и реставрация на 

крепостните стени, изграждане на туристическа пътека за осигуряване на достъп до 

крепостта, панорамни площадки, места за отдих, информационни и указателни табели. 

Надпис в скала, м. „Грамада“ 

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

от 40 м от основата на скалата. 

Агушеви конаци, с. Могилица 

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

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. 
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Момчилова крепост 
 

Момчиловата крепост се намира край село Градът, община Смолян. Селото е 

разположено на 17 км източно от град Смолян и на 110 км южно от град Пловдив. Крепостта 

е изградена по времето на император Юстиниан I (управлявал 527-565 г.), който предприема 

грандиозно военно строителство на територията на целия Балкански полуостров и създава 

няколко укрепителни линии – около столицата Константинопол, Родопска, Старопланинска 

и Дунавска. Укрепителното съоръжение е наследник на тракийско скално светилище от 

края на V хил. пр. хр. Съществуването на крепостта е сравнително кратко. Тя е опожарена 

от славяните и около XI в. е възстановена. През 1343 г. преминава във владение на 

родопския владетел Момчил. Тогава се споменава под името Подвис и играе роля на 

укрепително съоръжение до Oсманското нашествие в края на XIV в. Тогава отново е 

опожарена и не е възстановена. 

През 1966 г. е обявена за археологически паметник на културата с национално значение. 

На Крепостта са извършени дейности по реставрация, консервация и социализиране по 

два проекта: Проект „Момчиловата крепост – митовете оживяват”, договор 

№BG161PO001/3.1-03/2010/001, който се реализира по Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013“ и надгражда резултатите от проект „Момчилова крепост – мит и 

реалност”, PHARE BG 2004/016-782.01.06, реализиран по програма ФАР „Транс-гранично 

сътрудничество България – Гърция“. 

От крепостните зидове на Момчилова крепост са проучени около 70 м от трасето на 

северната стена. Тя е с дебелина 1,30 м, градена с лице от средно големи местни камъни и 

пълнеж от по-дребни такива, споени с бял хоросан. По протежението и са оставяни малки 

отвори за изтичане на атмосферните води. Запазена е на места до 2,80 м при входа, като на 

изток е била силно обезличена. Липсват данни за това как е била оформена горната й част. 

Момчилова крепост е културно-исторически обект, който представя на посетителите 

атракция Аудио-визуалният спектакъл „Момчил – митове и легенди“ - звуково светлинна 

художествена продукция, която пресъздава по атрактивен начин легендата за Момчил юнак. 

За естествен екран се използват съществуващите скали, а за посетителите е изграден 

амфитеатър от 50 седящи места. Има възможност спектакълът да бъде наблюдаван и от 

правостоящи. 

В рамките на 35 минути, филмът пресъздава историята на Родопския владетел Момчил, 

живял през първата половина на 14 в. 

Крепостта е оградена от обезопасени и осветени обходни пътеки, панорамни площадки, 

светлинно оформление на скалите и предлага атракции като: „Ковашка преса“; 

„Грънчарско колело“; „Фото декор“; аниматори, облечени в характерно за Момчиловото 

време облекло, атракции „Тракийско светилище” и „Средновековен параклис”. 

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 
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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“ – Калето, в местността Турлука край гр. Смолян 

Късноантичната и средновековна крепост при град Смолян е един от многото 

византийски кастели, които през VІ в. според историческите извори, по заповед на 

император Юстиниан І (527-565) са поправени, възстановени или новопостроени в 

европейската територия на Византийската империя. Проучването на крепостта в м. Турлука 

доказа съществуването на два строителни периода. Първият е през VІ в., а вторият – през 

ХІ в. Стените на кастела са широки 1,60 м и са съхранени до 2,50 м височина. Техниката им 

на градеж е двулицева зидария, изпълнена с камък споен с бял хоросан. 

Крепостта, северно от Смолян, е от типа военна крепост-убежище, в която е намирало 

закрила населението от селището, локализирано в м. Могилата на днешния град. Тя е била 

поддържана от гарнизон, който е имал задачата да наблюдава и охранява комуникациите по 

Централния път през Средните Родопи, свързващ Тракийската низина със Северното 

егейско крайбрежие. За изпълнението на тази задача е допринасяла и визуалната ù връзка с 

подобните на нея крепости между селата Подвис и Градът, отдалечена на 10 км на изток и 

при гр. Рудозем – 18 км на югоизток. 

През втория си период на съществуване, крепостта е от съвсем друг тип. При 

изграждането ù разрушенията от византийския кастел не са разчистени докрай. Стената на 

новото укрепление наследява само линията на външното лице от по-старото. Основата на 

средновековната стена е широка 2,40 м. Тя е построена чрез суха зидария и вероятно във 

височина е завършвала с дървена ограда палисада. Явно това не е била крепост, строена по 

заповед на византийския император или българския цар, а временно укрепление, изградено 

от местното население за самозащита, използвано само при необходимост през периода ХІ-

ХІІІ в., т. е. не изпълнява функциите, които е имал византийския кастел през VІ в. 

В рамките на проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и 

Северното Егейско крайбрежие“ с акроним THRABYZHE, финансиран по Програма 

„Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013“ крепостта е 

проучена и социализирана. 

Консервационно-реставрационните дейности на Смолянската крепост обхващат 

проучените от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ сектори от северната, 

източната и южната крепостна стена и прилежащите им осем вътрешни помещения. Общата 

дължина на стените е около 60 м, а застроената площ е приблизително 360 кв. м. 

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. 
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Къща-музей „Кирил Маджаров“ 

Къщата е от началото на XX в. 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. пловдивски „барокови къщи“. 

Постройката е типична за родопската възрожденска архитектура, триетажна, с красиво 

художествено оформление на интериора от дърворезба, зографисани орнаменти по таваните 

и алафранги. Реституирана е през 1998 г. В момента сградата е в критично състояние. 

Алибеев конак 

Алибеевият конак в кв. Райково, гр. Смолян, представлява комплекс от сгради използван 

от владетелите на средно родопския регион от рода Кьорходжови. В централната част на 

Родопите това е най-старият цялостно запазен конак – административно-стопанска и 

жилищна аристократична сграда на управници в Османската империя. Всъщност сградата е 

съставна част от три пристроени самостоятелни части. През 1760-65 г. вероятно започва 

изграждане на северозападната част на ансамбъла, принадлежала на Исен бей. Той е бил син 

на Мехмед Кьорходжа, управник на Ахъчелеби, преместил от Чепеларе в Райково 

резиденцията си и семейството в средата на ХVІІІ в. Тази част е довършена до към 1780 г.        

В тази част на конака живее и Дели бей, син на Исен бей, който изгражда прилепената 

към първо построения конак средна част към 1810 г. Източното крило е направено по 

поръчка на сина на Дели ходжа – Али бей, към 1885 г. 

През 2013 г. сградата на Алибеевия конак е ремонтирана и реставрирана по проект „По- 

добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, 

с акроним BECENET, по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция 

– България 2007-2013 г. В 262 –годишния Алибеев конак могат да се провеждат обучения, 

срещи за обмяна на опит, информационни дни, фирмени събирания и др., за което сградата 

разполага с подходяща зала и оборудване, както и с база за настаняване.  

 

 

Пещера „Праматарска дупка”, м. „Гюровото“ 

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

южните склонове на Кайнадинският 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 
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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 и пещерата „Праматарска 

дупка” в местността „Гюровото”. Тя е обявена за археологически паметник на културата с     

национално значение. 

С. Широка лъка 

На 23 км северозападно от гр. Смолян се намира китното село Широка лъка. То 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. Разположено 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 известно със своите автентични сгради в 

традиционния български архитектурен стил. Една от най-забележителните сгради е тази 

на Етнографския музей – Згуровски конак. 

Згуровски конак 

„Згуровският конак“ е построен през 1853 г. Наречен е „конак“, защото е бил 

собственост на местен служител. Днес сградата е съхранила възрожденската си 

архитектура, типична за този край – двуетажна, с високи каменни комини, 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. Музеят се стопанисва 

от читалището в с. Широка лъка, в което е разположен и туристическия център.  

Владишката къща 

Любителите на културно-историческите забележителности ще оценят Владишката 

къща. Тя е построена в типичен архитектурен стил за Възраждането – двуетажна, с еркери 

и вътрешно дървено стълбище, с малки прозорци. Това творение е изключително дело 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“ 

В района на Широка лъка са разположени 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. 
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Развалини от късно римско и ранновизантийско селище с базилика, с. Гела 

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

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

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

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

Иззидана със суха зидария. Дълга е около 30 м и дебела 2 м. 

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. 

Изводи и заключения: 

 Видно е, че богатото историческо наследство и културата във всичките й 

форми имат съществена роля в социално-икономическия живот на територията 

на община Смолян. Във всяко едно населено място се развива читалищна 

дейност и разнообразен културен календар - празници, фестивали и събори. 

Значимостта им се разбира и от местните културните дейци, които заедно с 

представителите на образователните институции (20% от участвалите във фокус 

групи и интервюта, подробна информация в Приложение 4 към ПИРО), взеха най-

активно участие при проведените работни срещи и фокус групи, на които се 

обсъждаха проблемите в сферата и възможностите за тяхното решаване. 

 Културният календар е богат и разнообразен. Всеки месец се провеждат по 

няколко различни събития, като в същото време са налице възможности и 

за неговото разширяване и надграждане. Разбира се през последната 2020 год. 

вследствие на здравната криза, породена от пандемията COVID-19, голяма част 

от масовите фестивали и събирания бяха отложени и не се проведоха. Това обаче 

не отменя бъдещото им организиране и провеждане след овладяването на 

пандемията. 

 При проведеното анкетно проучване бе установено, че „Съхранение и развитие 

на културно-историческото наследство на общината – паметници, народни 

традиции и обичаи“ е сред най-важните приоритети за развитие на Община 

Смолян (Приложение 4 към ПИРО). 
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 От извършеното проучване и теренно изследване е установено, че 

културният календар е богат, но мнението на жителите в общината е, че 

остава концентриран в градския център, а не се разширява достатъчно и не 

увлича всички селища от периферията й. 

 Богатото културно наследство на територията е сериозна предпоставка за 

развитие на туризъм с културен характер. В тази връзка е необходимо за една част 

от културните събития, като фестивали, конкурси, концерти и др. да бъдат 

създадени условия за увеличаване на достъпа до тях от голям брой посетители. В 

съвременния свят туризмът е сфера, която не може да се развива пълноценно без 

сериозното широко популяризиране на факторите, на които се основава. 

Конкретно на територията на община Смолян това са богата история на културно 

средище, множество творчески събития, както и местните традиции и обичаи. За 

целта от съществено значение е дигитализацията на културното наследство,  като 

например дигитализация на музейния и библиотечен фонд и др. По този начин 

информацията може да достигне до максимален брой хора, както в страната, така 

и по целия свят. 

 Предвид голямото разнообразие от природни забележителности, 

възможности за алтернативни спортни активности и културни 

напластявания е добре да бъде създаден комплексен пакет от туристически 

услуги, обединяващ всички възможности, предлагани от региона. Това може 

да бъде реализирано чрез създаването на интернет портал, дигитално 

експониране, маркетинг и реклама, участия в специализирани туристически 

борси и изложения. В тази област са налице възможности и за тясно 

сътрудничество със съседни общини като Чепеларе, Девин и Рудозем. 

 

4. Описание на елементите на градското културно наследство в град Смолян и 

културна инфраструктура в общината 

Културната инфраструктура в община Смолян е изключително разнообразна и 

представя традициите и бита на хората от Родопския регион. Тя включва регионален музей, 

музейни сбирки, галерия, драматичен театър, регионална библиотека, читалища, 

планетариум и астрономическа обсерватория. 

4.1. Музеи 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ гр. Смолян (ул. "Дичо Петров" №5) 

- съхранява и популяризира културно-историческото наследство на населението, 

обитаващо централната част на Родопския масив. От 1983 г. Смоленският исторически 

музей е поместен в специално проектирана за музейни цели сграда в центъра на града със 

застроена площ 2 085 кв. м, в т. ч. експозиционни зали, фондови помещения, химическа 

лаборатория и фотолаборатория, консервационни ателиета, зала за временни изложби, 

конферентна зала и кафе-сладкарница. В него се съхраняват над 150 000 музейни единици. 
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Експозициите в музея включват „Културно-историческото богатство на Родопите от 

древността до наши дни“, праисторически находки, експонати, свързани с ранното 

присъствие на траките в Родопите, с живота на населението през средновековието, 

Възраждането, новото време и съвременността. В залата, посветена на съвременността, е 

показано съхраненото от традиционната култура и иновациите й в днешния делник и 

празник. Специално място е отделено на маскарадните игри от с. Широка лъка (на 

разстояние 20 км от областния център на Смолян), където и досега е запазена традицията 

да се прави карнавално шествие в първата неделя на месец март.  

Мемориална музейна сбирка „Ласло Наги“ гр. Смолян (кв. Райково, ул. „Чешитска“) 

– сбирката представя ръкописи, преводи, рисунки, лични вещи и снимки на Ласло Наги - 

изтъкнат унгарски поет, публицист, преводач на български народни песни и поезия, 

художник, почетен гражданин на Смолян. Сбирката се помещава в Гьорджевата къща (в кв. 

„Райково“), паметник на родопската архитектура от XIX в. Разполага с 200 м2 изложбена 

площ  и представлява многофункционална сграда с 50 места и кинокабина. 

Общоисторическа музейна сбирка с картинна галерия - с. Момчиловци – помещава 

се в специално построена сграда в центъра на с. Момчиловци и представя историята на с. 

Момчиловци. Показани са местните традиционни занаяти - абаджийство и терзийство, 

зидарство и каменоделство, сулинаджийство и др., отразяващи основния поминък на 

местното население до средата на XX в. Картинната галерия към сбирката показва 

художествени творби с родопска тематика на видни български художници. 

Етнографска музейна сбирка - с. Широка лъка – помещава се в една от най-

забележителните сгради на селото – Згуровския конак и представя основните моменти от 

бита и културата на местното население - тъкачество, мандраджийство, както и 

традиционна всекидневна и гостна стая на широколъшка къща.  

Мемориална къща музей „Проф. д-р Константин Чилов“ - с. Славейно – 

Експозицията в родната къща на българския лекар проф. д-р Константин Чилов притежава 

над 3 500 експоната - медицинска апаратура, чуждестранна и българска медицинска 

литература, лична кореспонденция, вещи, снимки на проф. Чилов и др., които разкриват 

неговата многообразна дейност като учен, лекар, клиницист, преподавател. 

4.2. Театри 

Родопски драматичен театър - Сградата на Родопски драматичен театър е построена 

през 1984 година и е уникална като мащаб и архитектура за територията на страната. 

Според класация на Съюз на архитектите в България /САБ/ тя е в двадесетте най-добри 

сгради на столетието. През 2006 г. театърът е преименуван на Родопски Драматичен театър 

„Николай Хайтов“. Като инфраструктура разполага с 2 зрителни зали и фоайе, подходящо 

за изложби, търговски изложения и др. 
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4.3. Галерии 

Художествена галерия гр. Смолян (ул. „Дичо Петров“ №7) – Разположена е в 

специално проектирана сграда, където разполага с 1 000 кв. м експозиционна площ, 

фондохранилища, работни помещения, ателие за консервация и реставрация. 

Художественият фонд на галерията наброява около 2 000 произведения от български и 

чужди автори, представени в различни жанрове на живописта, графиката и скулптурата, 

като е подчертан интересът към творци, трайно свързани с Родопите. Постоянната 

експозиция представя произведения на едни от най-изтъкнатите представители на 

българското изобразително изкуство - Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, 

Давид Перец, Александър Мутафов, Дечко Узунов, Илия Бешков и други. 

Изложбена зала „Петър Стайков“ гр. Смолян (бул. „България“ №33) - В нея излагат 

своите произведения художници от града и региона, гостуват изложби и се организират 

представяния на български творци. Разположена е в Клуба на дейците на културата. 

4.4. Регионална библиотека и планетариум 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ функционира в гр. Смолян. 

Библиотеката е разположена на 50 00 м2 площ и разполага с фонд от 245 217 библиотечни 

единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, електронни 

носители и др. Изградена е информационна система с 10 работни места, които са свързани 

в локална мрежа. През 2007 г. информационната система се разширява и преминава на нов 

софтуерен продукт – Автоматизирана библиотека. По този начин читателите имат достъп 

до собствени и чужди бази данни, електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, 

нетрадиционни носители, голям масив библиографска информация, касаеща Средните 

Родопи, и електронни тематични картотеки. От 2011 година стартира Интернет каталога на 

библиотеката. 

Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа 

обсерватория“ 

На 6 септември 1975 г. в Смолян отваря врати най-големият Планетариум с 

астрономическа обсерватория в България, посетен за изминалите години от над 2 750 000 

души. От 2005 г. е сред 100-те национални туристически обекта. Планетариумът е една от 

най-често посещаваните забележителности в планинския град. За популяризиране на 

астрономическите знания в звездната зала на Планетариума се представят повече от 50 

програми (сеанси). Планетариумът работи с ученици от всички форми на българското 

училище, а така също и с деца от предучилищна възраст. Разработени са много учебни 

програми, свързани с изучавания в училище материал по астрономия, физика, география. В 

момента тече обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата и 

модернизиране на апаратурата, която се очаква да приключи през 2023 г. 

На връх Рожен - на около 15 км от град Смолян се намира Националната 

астрономическа обсерватория „Рожен“.  Националната обсерватория и Планетариума в гр. 
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Смолян са сред уникалните елементи, които допринасят за неповторимия облик на района, 

който свързва културата, природата и науката за космоса,  които от над 35 години 

привличат посетители и създават туристически интерес. 

Националната астрономическа обсерватория Рожен е открита официално на 13 

март 1981 г., но редовната наблюдателна дейност по научни програми датира от септември 

1979 г. Тя е най-голямата еднократна инвестиция на България в научна  инфраструктура 

(над 12 млн. лв.) и все още е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите и 

въобще в този район на Югоизточна Европа. НАО „Рожен“ на връх „Св. Дух“ над 

местността Рожен в землището на с. Проглед осигурява наблюдения по широк клас 

астрономически и астрофизически задачи – от динамика и физика на тела от Слънчевата 

система, до извънгалактични изследвания: астероиди и комети, спектри на звезди от 

различни класове и видове променливост, звездни купове, близки и далечни галактики, 

квазари. Стопанисва се от Института по астрономия на Българската академия на науките, 

оборудвана с 6 телескопа като най-голям е универсалния 2-метров огледален телескоп, 

разполага и с посетителки телескоп. Днес НАО „Рожен“ страда от прекомерното светлинно 

замърсяване в района. 

 

5. Състояние на местната икономика 
 

5.1. Отраслова структура 

Отрасловата структура на икономиката на община Смолян, според броя на 

предприятията по икономически дейности е относително равномерна през годините. 

Фиг.16: Брой на предприятията в община Смолян по икономически дейности 

 

При по детайлен преглед на данните от НСИ за 2018 г. се вижда, че голямо значение за 

местната икономика имат търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (33%); 

https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1981
https://bg.wikipedia.org/wiki/1981
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1979
https://bg.wikipedia.org/wiki/1979
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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преработваща промишленост (11%); хотелиерство и ресторантьорство (10%); 

професионални дейности и научни изследвания (9%); транспорт, складиране и пощи (7%). 

Движението в броя на предприятията от своя страна дава представа за икономическата 

активност в отрасъла, където е регистрирано. Това илюстрира диаграмата по-долу.  

Фиг. 17:  Динамика на броя предприятия в община Смолян по видове дейности и години 

 

Най-голяма активност на предприятията за периода 2013-2018 г. се забелязва в 

търговията и услугите, следвани от преработващата промишленост, хотелиерството и 

ресторантьорството. Прави впечатление, че предприятията занимаващи се с професионални 

дейности и научни изследвания на територията на Смолян демонстрират сравнително добра 

активност, следвани от тези работещи в сферата на транспорта, складирането и пощите. За 

разлика от тях икономическите агенти в областта на селското, горското и рибното 

стопанство отбелязват най-ниска активност за референтния период. Най-вероятно това се 

дължи на демографията в селата и природните условия. Районът на Смолян е известен с 

високата си средна надморска височина, горите, дърводобива и добре развитото горско 

стопанство, в което доминират държавните регулации и структури. Проучването установи, 

че активността в селското стопанство е сравнително слаба. 
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Таблица 44: Предприятия и техния относителен дял по видове дейности и години 

 

Източник: НСИ; „..“ конфиденциални данни; „-“ няма случай

Брой Дял % Брой Дял % Брой Дял % Брой Дял % Брой Дял % Брой Дял % Брой % Дял % Брой % Дял %

Общо за община Смолян 2 322 2 299 2 327 2 393 2 344 2 379 2,45 -0,59

А Селско, горско и рибно стопанство 66 2,8 58 2,5 55 2 67 3 61 3 60 3 -9,09 -11,27 -10,45 -9,92

В Добивна промишленост .. .. .. .. .. .. .. ..  -  - - - - - - -

С Преработваща промишленост 261 11,2 263 11,4 260 11 270 11 257 11 264 11 1,15 -1,27 -2,22 -1,65

D

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 8 0,3 8 0,3 8 0 8 0 8 0 8 0 0,00 -2,40 0,00 0,59

E

Доставяне на води; Канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване .. .. .. .. .. .. .. .. 4 0 4 0 - - - -

F Строителство 144 6,2 141 6,1 139 6 134 6 130 6 123 5 -14,58 -16,63 -8,21 -7,67

G Търговия; Ремонт на автомобили и 755 32,5 729 31,7 740 32 755 32 753 32 775 33 2,65 0,19 2,65 3,25

H Транспорт, складиране и пощи 154 6,6 163 7,1 175 8 185 8 173 7 172 7 11,69 9,01 -7,03 -6,48

I Хотелиерство и ресторантьорство 255 11,0 258 11,2 265 11 263 11 258 11 247 10 -3,14 -5,46 -6,08 -5,53

J

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения 32 1,4 35 1,5 37 2 34 1 38 2 35 1 9,38 6,75 2,94 3,55

L Операции с недвижими имоти 128 5,5 127 5,5 131 6 138 6 123 5 137 6 7,03 4,47 -0,72 -0,14

M
Професионални дейности и научни 

изследвания 224 9,6 224 9,7 216 9 216 9 208 9 206 9 -8,04 -10,24 -4,63 -4,07

N Административни и спомагателни 53 2,3 51 2,2 53 2 59 2 67 3 60 3 13,21 10,50 1,69 2,29

Р Образование 19 0,8 19 0,8 20 1 21 1 18 1 17 1 -10,53 -12,67 -19,05 -18,57

Q Хуманно здравеопазване и социална 99 4,3 102 4,4 100 4 101 4 101 4 106 4 7,07 4,51 4,95 5,57

R Култура, спорт и развлечения 34 1,5 32 1,4 31 1 39 2 45 2 47 2 38,24 34,92 20,51 21,22

S Други дейности 87 3,7 86 3,7 94 4 99 4 100 4 118 5 35,63 32,38 19,19 19,89

Отклонения 

2016/2018Икономически дейности (А21)

Предприятия и техния относителен дял по години

№
2016 2017 2018

Отклонения 

2013/20182013 2014 2015
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Таблица 45: Групи предприятия, според заетите лица в тях за територията на община 

Смолян 

Групи предприятия, 

според заетите лица 

в тях 

Години, брой 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

Общо 2 299   2 327   2 393   2 344   2 379   2 403   
Микро до 9 заети 2 128 93 2 146 92 2 219 93 2 162 92 2 211 93 2 243 93 

Малко от 10 до 49 142 6 154 7 147 6 153 7 143 6 135 6 

Средно от 50 до 249 24 1 22 1 22 1 23 1 18 1 18 1 

Голямо от 250+ 5 0,2 5 0,2 5 0,2 6 0,3 7 0,3 7 0,3 
Източник: НСИ 

На територията на община Смолян функционират предимно микро (93%) и малки (6%) 

предприятия, според заетите лица в тях. Предприятията със статут средно от 24 броя през 

2014 г. са намалели на 18 през 2019 г. За разлика от тях за същия период, големите 

предприятия са се увеличили от 5 на 7 бр. 

 Селско, горско и рибно стопанство 

В областта на селското, горското и рибното стопанство се забелязва тенденция на 

запазване и лек спад на предприемаческата активност. По данни на НСИ от 66 

регистрирани в сектора предприятия през 2013 г., броят им към края на 2018 година е 

намалял до 60. Едновременно с това относителният им дял е между 2,8% и 3%. Това се 

дължи основно на горското стопанство, което е добре развито на територията и се 

дотира от държавата, която води целенасочена политика в сектора. Най-вероятно 

затова най-високите възнаграждения на територията на община Смолян са в областта 

на горското стопанство. Данните за приходите в сектора са конфиденциални и поради тази 

причина не може да се направи анализ на приноса в местната икономика (виж по-долу нетни 

приходи) 

 Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 

Най-икономически активни са агентите в областта на търговията, ремонта на 

автомобили и мотоциклети (сектор G). От диаграмата по-горе се вижда, че за периода 

2013-2018 г. в сектора оперират над между 729-775 икономически агенти. Не случайно 

относителният дял на броя предприятия в сектор G през 2018 г. е 33% от всички 

предприятия, работещи на територията на община Смолян. 

Търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети се характеризират с висока 

ликвидност, гъвкавост и динамика, несигурност и слаба устойчивост на бизнеса. 

Икономическите агенти са физически лица и микро фирми (до 9 човека персонал), в 

повечето случаи семейни. Това обяснява, защо през последните 3 години около 11% от 

наетите лица по трудови и служебни правоотношения се занимават с търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети. Една голяма част от доходите на населението от заплати и 

други източници се реализира през вътрешно териториално потребление на стоки и услуги. 

Така обаче, не може да се реализира висока добавена стойност. Може би това е причината 
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средната годишна заплата в сектор G да е значително по-ниска в сравнение с тази в други 

дейности (виж по-горе „доходи“).  

 

 Преработваща промишленост  

Преработващата промишленост на територията на община Смолян е представена от 

предприятия в областта на производство на инструментална екипировка, високополимерни 

изделия и градинска мебел; производство на кабели и проводници; машиностроене; 

текстилна и шивашка промишленост; дърводобив и дървопреработване; хранително-

вкусова промишленост и др. 

Броят на предприятията в преработващата промишленост за периода 2013-2018 г. 

е относително стабилен през годините (260-270 бр.). Този сектор е един от трите 

отрасъла, които имат най-голям принос в нетните приходи от продажби и създаването 

на устойчива заетост. По-голямата част от предприятията в преработващата промишленост 

са регистрирани и работят в гр. Смолян, което създава териториален дисбаланс на 

икономическите дейности между общинския център и селата. Проучването успя да 

идентифицира една част от по-големите структуроопределящи предприятия, работещи в 

преработвателната индустрия на община Смолян, както следва: 

 „Гамакабел“ АД –  производство на кабели и проводници (За нас (gamakabel.com);  

 „ЗММ Инструмент“ ООД – производство на висококачествени режещи 

инструменти, ножодържачи и други приспособления за тях, както и машини за 

заточването им (ZMM-INSTRUMENT Ltd (zmminstrument.com)); 

 „Арексим Инженеринг“ ЕАД – производство на изделия от пластмаса и полимери, 

инструментална екипировка и технически детайли, монтаж на възли и изделия от 

пластмаса и метал (Начало • Arexim Engineering); 

 „Фесто Производство“ ЕООД – немска компания, която от 1999 г. отваря 

производствена база в Смолян. Компанията произвежда компоненти за фабрична 

автоматизация, сензори за поток и налягане, комуникационни модули и контролери, 

електрически задвижвания, сервомотори, пропорционални вентили (Компания | 

Festo BG); 

 „Костал България“ ЕООД – немска компания, която от 2011 г. отваря 

производствена база в Смолян. Компанията разработва и произвежда електроника 

и електромеханични компоненти за автомобилната индустрия (Kostal). През 2017 г. 

Костал стартира производство в новата си база в Пазарджик и до 2019 г. съкращава 

90% от персонала си в Смолян. Причината за това е преструктуриране на 

производството, поради достигнат предел в Смолян и невъзможност да се осигури 

работна ръка, която да обезпечи амбициозните планове на компанията; 

 „ЗММ - ПИЛАНА“ ООД – производство на дърворежещи инструменти, абрихт, 

циркуляри със запоени твърдосплавни пластини, циркуляри от легирана стомана, 

дърворежещи фрези, опашкови инструменти, специални инструменти; 

 „Красин“ ООД – строителство; изграждане, ремонт и поддръжка на електрически 

системи и инсталации; 

https://gamakabel.com/bg/
http://zmminstrument.com/bulgarian/ZMM-Instrumentb.htm
https://www.areximengineering.bg/
https://www.festo.com/bg/bg/e/za-festo/kompaniia-id_3688/?siteUid=fox_bg&siteName=Festo+BG
https://www.festo.com/bg/bg/e/za-festo/kompaniia-id_3688/?siteUid=fox_bg&siteName=Festo+BG
http://www.kostal.bg/a3/
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 „Томов-Трейд“ ЕООД – транспортна и спедиторска дейност; строителство; 

събиране, третиране и обработка на отпадъци; 

 „Хроновски БГ“ ЕООД – производство и продажба на резервни части за 

автомобили; 

 „ЕМЕ“ АД – производство на комутационни елементи за електротехническата 

промишленост, радиотехниката, електрониката и битовото машиностроене (Home 

(emead.eu)); 

 „НЕФЕРТИТИ-ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ“ ООД – дървопреработка; дървен материал за 

мебели и за строителството; 

 „Бари-Транс“ ЕООД – производство на дървен материал; 

 „Ариете БГ“ ООД – производство на резервни авточасти (Ариете БГ (ariete-

bg.com)); 

 ЕТ „ФАГОС-Албена Хаджиева“ – дърводобив, дървообработване и пласмент на 

дървен материал; 

 „Дизайн Пласт“ ЕООД – доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма; 

 „ЗММ-Смолян“ ООД – производство на всички видове дървообработващи и 

металообработващи инструменти и машини; 

 „ЕЛИЦА“ АД – производство на класически плетени пуловери и жилетки; 

 Млекопреработвателна кооперация „Родопа Милк“ – млекопреработка (Начало - 

Хотелски комплекс Млечен дом със собствена мандра Родопа милк в село Смилян 

(mlechendom.com)); 

 „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД – преработка на мляко и производство на млечни 

продукти (Родопея-Белев град Смолян (rodopeya.com)); 

 „Мебел“ ООД – производство на интериорни врати от масивно дърво (Мебел ООД 

Смолян - Мебели по поръчка, дървени крачета за мебели, стелажи и поставки за 

вино. (mebelsm.com)); 

 „Карлък-97“ ООД – леярство, металообработване, пресово-тенекеджийство и линия 

за прахово покритие; 

 „ТИС-Машини“ ЕООД – произвежда заточни машини за дробилни, абрихт и други 

плоски ножове и циркулярни триони с твърдосплавни пластини (ЗАТОЧНИ 

МАШИНИ (tismachines.com)); 

 „Автоматизация на дискретното производство“ ООД – машиностроене: фрези, 

машини с CNC-управление, лазери (лазерно рязане), машини за плазмено рязане, 

проектиране на детайли и инструменти, дървообработващи машини (Производител 

на CNC машини, CNC рутер, CNC фреза (adpsm.com)); 

 „Ви Ен Партс“ ООД – производство на модули за управление на 

металообработващи машини с ЦПУ; 

 „ВИТАСИН“ ООД – производство на натурална, лечебна козметика (Vitassin – 

кремът-вълшебник!); 

 „ЕВТИМОВ“ ЕООД – преработка на дървесина-производство на пелети; 

http://emebg.emead.eu/
http://emebg.emead.eu/
https://www.ariete-bg.com/
https://www.ariete-bg.com/
https://www.mlechendom.com/
https://www.mlechendom.com/
https://www.mlechendom.com/
https://rodopeya.com/
https://mebelsm.com/index.php
https://mebelsm.com/index.php
https://mebelsm.com/index.php
http://www.tismachines.com/
http://www.tismachines.com/
https://www.adpsm.com/adpsm
https://www.adpsm.com/adpsm
https://vitassin.eu/
https://vitassin.eu/
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 „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД – преработка на дървесина-производство на мебели 

за спали и градини, производство на пелети (ЕКО ФОРЕСТ ГРУП | Преработка на 

иглолистна дървесина (eco-forestgroup.com)); 

 „ЕЛИТЕКС“ ЕООД – производство на изделия от текстил – облекло; 

 ЕТ „ЕМИЛ УЗУНСКИ“ – преработка на дървесина-производство на фасониран 

дървен материал (греди, дъски и талпи); 

 „ЗЕА-ПРИНТ“ ООД – производство на полиграфическа продукция за бизнеса и 

рекламата (Печатни услуги - Зеа Принт ООД - град Смолян (zeaprint.com)); 

 „ИНА-СТИЛ“ ЕООД – производство на изделия от текстил – облекло; 

 „КОСАРА-Р“ ЕООД – производство на изделия от текстил – облекло (KOSARA 

STYLE); 

 „ПАРО“ ЕООД – производство на изделия от текстил – облекло; 

 „ФОРЕСТ-БУЛ“ ЕООД – преработка на дървесина-производство на фасониран 

дървен материал (греди, дъски и талпи). 

По-голямата част от посочените по-горе предприятия са потенциални бенефициенти по 

операции на ОПИК, ОП РЧР и ПРСР 2014 – 2020 г., както и в бъдеще по КИП, ПРЧР, 

СПРЗСР и Националния план за възстановяване и устойчиво развитие за периода 2021-2027 

г.  

 Туризъм 

Броят на икономическите агенти в сектор I – хотелиерство и ресторантьорство за 

периода 2013-2018 г. се променя в границите между 265-247 бр., а техният дял от местната 

икономика се движи между 11% и 10% (по данни на НСИ по-горе). През 2018 г. броят на 

предприятията е най-нисък за референтния период, а техният относителен дял представлява 

10% от всички нефинансови предприятия, работещи на територията на община Смолян.  

Хотелиерството и ресторантьорството (сектор I) са едни от най-засегнатите от 

пандемията, икономически дейности, причинена от вирусната инфекция COVID-19. В 

резултат на което към края на 2020 г. в областта на туризма са отчетени най-много съкратени 

и регистрирани в „Бюрото по труда”, лица.  

Места за настаняване на туристи, населени места и зони 

Към края на 2019 г. на територията на община Смолян са регистрирани и работят 525 

обекта за настаняване на туристи – хотели, апартаменти, пансиони, стаи и къщи за гости и 

др. Всички те предлагат общо 3 093 помещения за настаняване с капацитет от 6 531 легла, 

което прави средно по 2 легла на помещение. Общо 34% от местата за настаняване са с 

категория равна и по-голяма от 3 звезди. Два от хотелите са с категория от 5 звезди, 170 

имат категория 3 звезди и 6 са 4-звездни. 

 

https://eco-forestgroup.com/
https://eco-forestgroup.com/
https://zeaprint.com/
http://www.kosarastyle.net/
http://www.kosarastyle.net/
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Таблица 46: Места за настаняване по населени места на територията на община Смолян 

към 31.12.2019 г. 

№ Населено място 

Места за настаняване 

Обекти Помещения Легла 

Брой Дял (%) Брой Дял (%) Брой 
Дял 

(%) 

1 гр. Смолян   152         28,95          985         31,85        2 024         30,99      

2 к. к. Пампорово   198         37,71       1 404         45,39        2 930         44,86      

3 с. Гела     10           1,90            53           1,71           126           1,93      

4 с. Кутела     10           1,90            40           1,29             90           1,38      

5 с. Левочево     25           4,76            60           1,94           140           2,14      

6 с. Момчиловци     17           3,24            80           2,59           170           2,60      

7 с. Смилян     14           2,67            76           2,46           169           2,59      

8 с. Стойките     45           8,57          143           4,62           338           5,18      

9 с. Широка лъка     14           2,67            82           2,65           173           2,65      

10 
Други населени 

места 
    40           7,62          170           5,50           371           5,68      

Общо за община 

Смолян 
  525       100,00       3 093       100,00        6 531       100,00      

Източник: Община Смолян 

В таблицата по-горе са посочени населените места на територията на община Смолян, 

в които има регистрирани обекти за настаняване на туристи. В първите 9 населени места са 

разположени над 90% от всички обекти, помещения и легла за настаняване. По такъв начин 

се формират зони, в които се предоставят базисни за района туристически услуги – подслон, 

храна и др. 
 

Фиг. 18: Относителен дял на обектите, помещенията и леглата за настаняване по 

населени места на територията на община Смолян към 31.12.2019 г. 
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Диаграмата по-горе фокусира вниманието върху гр. Смолян и к. к. Пампорово, в които 

са разположени 2/3 от обектите и 3/4 от помещенията и леглата за настаняване на туристи 

на територията на община Смолян.  

Очаквано най-много туристически услуги се предлагат на територията на к.к. 

Пампорово. В курортния комплекс функционират 38% от обектите за настаняване и се 

предлага 45% от помещенията и леглата за гостите на града и общината. Това го оформя 

като първа зона с развит масов туризъм, в която наред със ски спортовете през зимата и 

базисните хотелски и ресторантьорски услуги се предлагат целогодишно и допълнителни 

услуги – СПА и други релаксиращи и възстановителни. Причината за това е намаляване на 

снежната покривка през годините и скъсяване на ски сезона. 

Курортен комплекс Пампорово е в сърцето на Родопите, на 1 650 м. н. в., разположен в 

подножието на връх Снежанка, на територията на община Смолян и на община Чепеларе, 

на разстояние около 220 км от София, 85 км южно от Пловдив, 15 км северно от Смолян и 

10 км южно от Чепеларе. Климатът в района се отличава с мека зима с над 240 слънчеви 

дни, което прави Пампорово най-слънчевият планински курорт в България. Средната 

годишна температура е 5,5 градуса, а сред най-големите плюсове на курорта е липсата на 

лавинна опасност. Почти всички ски писти започват от връх Снежанка (1 926 м). Ски зоната 

включва общо 37 км писти за алпийски дисциплини с разнообразна степен на трудност, 25 

км писти за дълго бягане фън парк с халф пайп писта, фън парк с халф пайп писта, скокове 

и рейлове, както и множество подходящи места за фрирайд и спускане с шейни. От лятото 

на 2012 г. в курорта работи най-новият велопарк в България с над 30 км маршрути с различна 

степен на трудност за начинаещи и напреднали. Емблематично място за Пампорово е 

телевизионната кула Снежанка, от чиято панорамна тераса на 2 030 метра надморска 

височина се разкрива невероятна 360-градусова панорама. Целогодишно в курорта се 

провеждат множество спортни и културни събития. Актуална информация за тях може да 

се намери на интернет адрес: www.pamporovo.me . 

Община Смолян има богат културен календар, който в по-голямата си част се реализира 

на територията на общинския център. В град Смолян, като административен център са 

съсредоточени по-голямата част от социализираните обекти на културно-историческото 

наследство, които са популярни в страната и чужбина. Така се оформя своеобразна втора 

зона за фестивален, конгресен, културен, опознавателен и др. вид туризъм. Освен това в 

непосредствена близост са разположени множество природни феномени като вр. Перелик, 

вр. Снежанка, м. Орфееви скали и Смолянските водопади, които се радват на изключително 

голяма популярност. 

От таблицата по-горе се вижда, че в по-големите села на общината се предлагат 

туристически услуги, които надграждат и разнообразяват туристическия продукт, 

предлагайки алтернативни форми на туризъм – еко, планински, кулинарен, опознавателен, 

културен и др. Така например с. Широка лъка, с. Гела, с. Момчиловци, с. Левочево и с. 

Смилян имат свой собствен облик и са алтернативна целогодишна дестинация, формирайки 

трета зона за туризъм. Това са места, които са популярни със своите традиции, обичаи и 

местен колорит.  

http://www.pamporovo.me/
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Село Широка лъка е придобило специален статут поради високата наситеност на 

архитектурно-строителни и културни забележителности, а през 1972 г. в селото е открито 

едно от двете национални средни музикални училища за народни песни и инструменти.  

Село Момчиловци пък е известно с международния фестивал на киселото мляко, който 

се провежда от 2015 г. насам, а с. Смилян придоби своята слава, покрай небезизвестния 

смилянски фасул. 

Четвъртата зона за туризъм се обособява условно около с. Могилица, с. Полковник 

Серафимово, с. Арда, с. Горна Арда и населените места покрай тях, известна като „ардинско 

корито“. В района има множество природни феномени и пещери, една от които е Ухловица, 

която е добре социализирана и популярна. През тази зона преминават реките Арда и 

Бориковска, които са подходящи за лов, риболов, планински и опознавателен туризъм. Там 

се намира архитектурен паметник „Агушевите конаци“ от османския период. В древността 

през тази част на Родопите е преминавал важен стратегически път от римско време, който 

свързвал Виа Егнатия на Беломорието с Виа Милитарис в Тракия.  

 Доброто съчетание на природно и културно-историческо наследство, 

функционирането на международен зимен курорт Пампорово в района, развитието на 

туристическите услуги и доброто ниво на предлагане през последните години е 

допринесло за популяризиране на община Смолян като атрактивно и привлекателно 

място за ски, ловен, еко, планински, селски, културен, кулинарен и опознавателен 

туризъм. 

Туристи, посещения и реализирани нощувки 

Броят на реализираните нощувки на територията на община Смолян е нараснал с 60% 

през последните години. Това се дължи основно на българските туристи, предимно от 

големи областни градове като София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас и Варна. 

Данните за чуждестранните туристи посетили Смолян за периода 2014-2019 г. показват, че 

територията на общината е търсена и предпочитана дестинация по-скоро на национално 

ниво. През 2019 г. обаче реализираните нощувки намаляват с 4%, спрямо предходната 2018 

г.  

 

Таблица 47: Реализирани нощувки на територията на община Смолян за периода 2014- 

2019 г. 

Националност 

Години (в хил. броя) Отклонение  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2019 
2018/201

9 

Българи 101 128 148 143 153 151 50% -2% 

Чужденци 12 25 30 31 37 31 170% -16% 

Общо 112 153 178 174 190 182 62% -4% 

Дял на нощувките 

от чужденци 
10% 16% 17% 18% 19% 17% 66% -12% 

Източник: Общинска администрация Смолян – отдел „Местни данъци и такси“ 
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В диаграмата по-долу са представени реализираните нощувки по населени места. 

Фокусът на внимание е в к. к. Пампорово и гр. Смолян, които формират над 80% от 

реализираните нощувки на територията на община Смолян. Данните за общинския център 

показват една динамика на реализираните нощувки във времето, докато тези за к. к. 

Пампорово бележат устойчив ръст. Любопитното тук е, че през 2014 г. броя на нощувките 

в гр. Смолян представляват 45% от всички реализирани в общината, а тези на к. к. 

Пампорово са с дял 43%. Това във времето се променя като скачени съдове – относителния 

дял на нощувките реализирани в Смолян намалява, а този в Пампорово се увеличава. Така 

през 2019 г. на Смолян се падат 37%, а на Пампорово 48% дял от всички нощувки за 

територията на общината. 

 

Фиг. 19: Реализирани нощувки по населени места на територията на община Смолян 2014-

2019г. 

 

Приходите от реализирани нощувки на територията на община Смолян за периода 2014-

2019 г. е нараснал с 37%. През последната 2019 г. нарастването е 15% спрямо предходната 

2018 г. 

 

Таблица 48: Приходи от нощувки реализирани на територията на община Смолян през 

януари - ноември за периода 2014-2019 г. 

Националност 

Години (в хил. лева) Отклонение  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2014/

2019 

2018/2

019 

Българи 5 275 5 251 5 862 5 602 5 978 6 815 29% 14% 

Чужденци 765 891 1 055 1 152 1 242 1 480 93% 19% 

Общо 6 040 6 142 6 917 6 754 7 220 8 294 37% 15% 

Дял на приходите 

от чужденци 
13% 15% 15% 17% 17% 18% 41% 4% 
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Източник: Община Смолян 

Най-голямо нарастване се наблюдава при приходите от нощувки на чужденци (93%). 

Едновременно с това расте и относителния дял на приходите от износ: от 13% за 2014 г. на 

18% през 2019 г. Най-вероятно това се дължи на добрия маркетинг и управление на 

туристическото предлагане в чужбина. 

Фиг. 20: Динамика на приходите от нощувки за периода 2014-2019 г. 

 

Заведения и ресторанти за хранене 

Туристите и гостите на общината се посрещат и обслужват от 225 заведения, барове и 

ресторанти с капацитет от 13 674 места, като над 50% от тях работят на територията на гр. 

Смолян.  

Таблица 49: Питейни заведения и ресторанти по населени места на територията на 

община Смолян към 31.12.2019 г. 

№ Населено място 

Заведения и ресторанти 

Обекти Места 

Брой Дял (%) Брой Дял (%) 

1 гр. Смолян 130    57,78          7 080         51,78      

2 к. к. Пампорово 63    28,00          5 012         36,65      

3 с. Арда 3      1,33             248           1,81      

4 с. Гела 1      0,44               19           0,14      

5 с. Катраница 1      0,44               20           0,15      

6 с. Кутела 1      0,44               30           0,22      
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7 с. Левочево 1      0,44               50           0,37      

8 с. Широка лъка 8      3,56             420           3,07      

9 с. Могилица 1      0,44               40           0,29      

10 с. Момчиловци 4      1,78             150           1,10      

11 с. Петково 1      0,44               35           0,26      

12 с. Подвис 1      0,44               30           0,22      

13 с. Славейно 2      0,89               95           0,69      

14 с. Смилян 4      1,78             250           1,83      

15 с. Стойките 4      1,78             195           1,43      

  Общо за община Смолян  225  100,00        13 674       100,00      

Източник: Община Смолян 

Заетостта на туристическите обекти се осигурява най-вече от сезонни туристи, 

през почивните дни и летните отпуски, преминаващи и хора в командировка. 

Посещенията на културните обекти и историческите места в града стават най-вече 

през лятото, предимно през почивните и празничните дни, когато има организирани 

културни мероприятия. 

 

Развитие на туризма 

Пандемията от COVID-19 се оказа сериозен фактор за развитието на туризма в Смолян. 

Усилията на представителите на туристическия бранш, както и на местната туристическа 

камара, бяха насочени към развитието на Родопите като четирисезонна дестинация и с 

услуги, базирани както на традицията, така и на иновативни диверсификации, набиращи 

популярност в други добре развити туристически региони. Ключови за развитието на 

туризма са съпътстващата инфраструктура и състоянието на курорта Пампорово, както и 

рекламата на туристическите дестинации в медиите, включително в социалните мрежи. 

Предстои дългоочакваното отваряне на ГКПП „Рудозем - Ксанти“, както и разширяване на 

главния път между Смолян и Пловдив, което съответно ще има принос за развитието на 

туризма и всички останали сфери. 

Туристическият бизнес в община Смолян е притеснен за сегашното и влошаващо се 

положение относно кадровото обезпечаване в сектора, свързано с недобрата образователна 

инфраструктура в региона. 

По данни на Регионална стопанска камара - Смолян, посещенията на туристи за зимния 

сезон 2020/2021 е намалял с почти 60% (https://www.bia-bg.com/magazine/view/29001/). 

Намалението на българските гости е почти наполовина, а на чуждестранните – над 90 на сто, 

като малкото чужденци са предимно румънски граждани. Повече от 95% от туристите в 

областта са българи от началото на сезона, което се очаква да се запази. Мерките за 

запазване на заетостта в туризма и транспорта в условията на пандемия, както и мерките в 

сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност се оценяват като 

недостатъчни. 

През 2021 г. летният сезон се е представил значително по-добре от зимния, но отново 

притесненията на бранша са по повод евентуални нови вълни на пандемията и, по-точно – 

https://www.bia-bg.com/magazine/view/29001/
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какви мерки ще бъдат взети за подпомагане на бранша при евентуално затваряне на 

туристически предприятия. 

Туристическият бизнес в общината е ангажиран пряко или косвено с осъществяването 

на трансгранични инициативи. Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-

България“ 2014-2020 дава възможности за това и редица туристически оператори се 

включват като партньори. Някои от проектите, които могат да бъдат споменати са: „WILD 

LIFE FOR EVER“ и „SCOPE“.   

Резултатите от анкетното проучване, както и идентифицирането на нагласите и анализа 

на субективното мнение на заинтересованите страни (Приложение 4) показват, че над 80% 

от анкетираните са дали много добра и добра оценка за развитието и популяризирането на 

туризма в община Смолян. Подобна оценка получава и състоянието на културно-

историческото наследство на общината – паметници, народни традиции и обичаи, както и 

състоянието на природната среда. 

Участниците във фокус групата за туризъм очертаха ключови проблеми в развитието на 

туризма в региона: лошото състояние или липсата на подходяща инфраструктура, не добра 

поддръжка на част от туристическите обекти, както и липсата на систематизирана и 

обхватна информация, насочена към туристите. Отбелязаха се съществени пропуски и 

противоречия в действащото законодателство, които се оказват проблем пред развитието на 

бранша.  

В рамките на проучването бяха споделени конкретни идеи за справяне с проблемите и 

се очертаха основните приоритети за развитието на туризма през следващия програмен 

период. Силна подкрепа получиха идеите за създаване на единен туристически 

информационен портал и мобилно приложение, както и потенциални проекти, свързани с 

развитието на района като лятна туристическа дестинация. По отношение на ски-туризма 

като водещ приоритет се очерта развитието на ски-център „Перелик“. Едновременно с това 

районът предлага изключително добри условия за фестивален, културен и религиозен 

туризъм, които при подходящи стимули биха дали съществен принос за популяризирането 

на община Смолян като туристическа дестинация. 

Прави впечатление, че в сектора се сблъскват две поколения с два различни подхода 

към туризма. Младите специалисти, работещи за развитието на туризма, залагат повече на 

алтернативните подходи и развитието на иновативни форми на туризъм, със силно влияние 

на дигиталните технологии и съчетание на различни форми на туристически продукти. По-

възрастното поколение специалисти настояват за развитие на големи инфраструктурни 

проекти като ключови за развитието на стандартизирани туристически продукти. Ето защо 

е важно развитието на туризма да става в сътрудничество, организирано и балансирано, 

което изисква интегрирана стратегия и план за действие, каквито към момента Община 

Смолян няма. 

Приоритетите и мерките за развитие на туризма в периода 2021-2027 г. трябва да 

планират дейности, съгласно чл. 11 от Закона за туризма, така че ПИРО да съответства на 

нормативните изисквания. 
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5.2. Нетни приходи от продажби и производителност на икономиката 

Според нетните приходи от продажби отрасловата структура на икономиката на община 

Смолян се формира от 5 сектора: 1) преработваща промишленост; 2) търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети; 3) транспорт, складиране и пощи; 4) строителство и 5) 

хотелиерство и ресторантьорство. Тази структура е илюстрирана на диаграмата по-долу. 

Фиг.21: Относителен дял на нетните приходи от продажби  на нефинансовите 

предприятия в община Смолян 2018 г. 

 

Относителният дял на нетните приходи от продажби на първите два сектора е 70%, а на 

следващите три е 13% от всичките приходи на нефинансовите предприятия за 2018 г. При 

съпоставка на относителния дял на броя предприятия с този на нетните приходи от 

продажби за 2018 г. се вижда, че: 

 Физическите и юридическите лица, работещи в сектор С: преработваща 

промишленост, представляващи 11% от всички предприятия, генерират 47% от 

всички нетни приходи и дават работа на 38% от наетите за 2018 г.; 

 Икономическите агенти, работещи в сектор G: търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети, представляващи 33% от всички предприятия, генерират 23% от 

всички нетни приходи и дават работа на 12% от наетите за 2018 г.; 

 Фирмите, работещи в сектор Н: транспорт, складиране и пощи, представляващи 7% 

от всички предприятия, генерират 5% от всички нетни приходи и дават работа на 

5% от наетите за 2018 г.; 
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 Компаниите, работещи в сектор F: строителство, представляващи 5% от всички 

предприятия, генерират 5% от всички нетни приходи и дават работа на 5% от 

наетите за 2018 г. 

 Организациите, работещи в сектор I: хотелиерство и ресторантьорство, 

представляващи 10% от всички предприятия, генерират 3% от всички нетни 

приходи и дават работа на 6% от наетите за 2018 г. 

 По отношение на броя предприятия на следващо място се нареждат организациите, 

които извършват професионални дейности и научни изследвания (9%), но приносът 

им във формирането на доходи е незначителен (1%) за 2018 г. Това подсказва, че в 

този сектор работят по-скоро организации с нестопанска цел – институции и 

сдружения, които се занимават предимно с образователна, научна и развойна 

дейност. 

Фиг. 22: Относителен дял на броя нефинансови предприятия, нетните приходи и наети 

лица по икономически дейности за 2018 г. 

 

При съпоставка на данните за производителността на един нает от нефинансовите 

предприятия на територията на община Смолян става ясно, че най-много нетни приходи от 

един работник се реализират в търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, следвани 

от професионалните дейности и научните изследвания, преработващата промишленост, 

транспорта, складирането и пощите. Строителството е с подобен резултат, но динамиката 

през годините показва тенденция към намаляване.  
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Таблица 50: Производителност на един нает за 2018 г. 

Икономическа дейност 

Показател за 2018 г. 

Нетни 

приходи, в хил. 

лева 

Наети лица, 

в брой 

Производителност 

на един нает, в 

хил. лева 

1 2 3 4=2/3 

Преработваща промишленост 424 997 4 882 87 

Строителство 47 349 585 81 

Търговия; Ремонт на автомобили 

и мотоциклети 
204 101 1 500 136 

Транспорт, складиране и пощи 47 257 586 81 

Хотелиерство и ресторантьорство 24 841 754 33 

Операции с недвижими имоти 4 441 135 33 

Професионални дейности и 

научни изследвания 
5 925 54 110 

Всички останали 140 783 4 470 31 

Общо 899 694 12 966 69,39 

Източник: Аналитична таблица по данни от НСИ 

Производителността дава представа за ефективността на наетите на трудови и служебни 

правоотношения – колко нетни приходи носи един нает. Динамиката на производителността 

за периода 2015-2018 г. показва устойчива тенденция за нарастване в преработващата 

промишленост, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети. Това се отразява на 

производителността за цялата икономика на Смолян, която през последните години също 

нараства. 

Таблица 51: Производителност на един нает за периода 2015-2018 г. 

Икономическа дейност 

Производителност на един нает по 

години в хил. лева 

2015 2016 2017 2018 

Преработваща промишленост 69 74 84 87 

Строителство 97 85 75 81 

Търговия; Ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
101 109 119 136 

Транспорт, складиране и пощи 68 69 73 81 

Хотелиерство и ресторантьорство 29 30 28 33 

Операции с недвижими имоти 193 32 29 33 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
148 131 151 110 

Всички останали 26 29 28 31 

Общо 58,8 60,03 63,94 69,39 
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Източник: Аналитична таблица по данни от НСИ 

Фиг. 23: Динамика на производителността на един нает по икономически дейности в 

община Смолян 2015-2018 г. 

 

При по-детайлен преглед на нетните приходи от продажби по сектори за периода 2013  

-2018 г., публикувани в таблицата по-долу се забелязва, че: 

 Нетните приходи от продажби в местната икономиката нарастват с 53% за 2018 г., 

спрямо 2013 г. и 15% спрямо 2016 г. Това се отнася и за производителността, която 

също нараства през годините; 

 Данни за нетните приходи от продажби в областта на селското, горското и рибното 

стопанство са конфиденциални и поради тази причина не може да се направи 

анализ; 

 Най-голям ръст в нетните приходи за периода 2013-2018 г. бележи преработващата 

промишленост (106%), следвана от търговията, ремонта на автомобили и 

мотоциклети (64%). Динамиката на приходите показва, че при останалите сектори 

от 2015 г. има спад или задържане на нивата на нетните приходи от продажби. Най-

очертаващата се тенденция за намаляване от 2015 г. се наблюдава в сферата на 
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строителството. Очевидно двигателя на икономическото развитие е 

преработващата промишленост и търговията. 

 

Таблица 52: Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия по икономически 

дейности и години в хил. лева 

 
Източник: НСИ; „ – „ няма данни; „ .. „ конфиденциални данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Общо за община Смолян 587 666 676 364 771 553 784 118 847 870 899 694 53% 15%

А Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. .. .. ..

В Добивна промишленост .. .. .. -  - -

С Преработваща промишленост 205 890 270 858 316 746 356 068 411 341 424 997 106% 19%

Дял на сектор C % 35 40 41 45 49 47

D

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива

1 067 1 026 724 620 665 3 617 239% 483%

E

Доставяне на води; Канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване

.. .. .. .. .. 9 648

F Строителство 66 262 99 544 109 697 81 523 59 713 47 349 -29% -42%

Дял на сектор F % 11 15 14 10 7 5

G
Търговия; Ремонт на автомобили и 

мотоциклети
124 353 129 373 136 131 146 114 174 561 204 101 64% 40%

Дял на сектор G % 21 19 18 19 21 23

H Транспорт, складиране и пощи 34 704 34 857 36 160 37 175 39 892 47 257 36% 27%

Дял на сектор H % 6 5 5 5 5 5

I Хотелиерство и ресторантьорство 16 803 16 084 19 774 20 880 24 199 24 841 48% 19%

Дял на сектор I % 3 2 3 3 3 3

J

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения

2 108 1 861 1 596 1 500 1 463 1 616 -23% 8%

L Операции с недвижими имоти 7 078 5 509 22 908 4 159 3 960 4 441 -37% 7%

Дял на сектор L % 1 1 3 1 0,5 0,5

M
Професионални дейности и научни 

изследвания
9 261 6 074 7 965 6 549 7 398 5 925 -36% -10%

Дял на сектор M % 2 1 1 1 1 1

N
Административни и спомагателни 

дейности
2 723 2 710 2 914 6 069 7 147 6 693 146% 10%

Р Образование 412 423 428 372 412 ..

Q
Хуманно здравеопазване и социална 

работа
15 198 15 605 15 396 15 846 15 847 18 850 24% 19%

R Култура, спорт и развлечения 1 443 1 544 1 777 2 823 3 335 4 412 206% 56%

S Други дейности 1 158 1 170 1 275 1 451 1 846 2 108 82% 45%

№
Икономически дейности (А21)

Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия по 

икономически дейности и години в хил.лева
Отклонения 

2013/2018

Отклонения 

2016/2018
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Фиг.  24: Динамика на нетните приходи по видове дейности 2013-2018г.  

 

 

5.3. Инвестиции и развойна дейност 

 

 Инвестиции 

Нарастването на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия на 

територията на община Смолян с 53% за периода 2013-2018 г. е довело до увеличаване на 

разходите за придобиване на ДМА (44%). Това нарастване достига своя връх през 2016 г., 

след което в следващите 2 години разходите за ДМА намаляват (-15%). През този период 

предприятията са заделяли по-малко от приходите си за инвестиции в ДМА, което най-

вероятно е довело до тяхното по-бързо изхабяване и технологично остаряване. 

Таблица 53: Нетни приходи и ДМА на нефинансовите предприятия  

Показатели 
Години, в хил. лева Отклонение 

2013/2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нетни приходи 

от продажби 
587 666 676 364 771 553 784 118 847 870 899 694 53% 

Разходи за 

ДМА 
45 667 64 970 71 307 77 136 63 290 65 875 44% 

Дял на ДМА 

от  

приходите 

8% 10% 9% 10% 7% 7%   

Източник: НСИ 

Това се потвърждава и от относителния дял на разходите за ДМА от нетните приходи. 

Въпреки това преките чуждестранни инвестиции остават сравнително постоянни с леко 

покачване за 2019 г.  
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Таблица 54: Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор 

към 31.12 

Община Смолян 
Години (хиляди евро) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Чуждестранни преки инвестиции в 

предприятията от нефинансовия сектор 
10 485 25 711 25 152 23 263 27 235 29 320 

Темп на нарастване спрямо 

предходната година в % 
- 145,21 - 2,17 - 7,51 17,07 7,65 

Източник: НСИ 

С нарастване на нетните приходи от продажби (53%) за периода 2013-2018 г., се 

увеличават разходите за ДМА (44%), същевременно средно списъчния брой на наетите лица 

на трудово и служебно правоотношение намаляват (-22%), а производителността се 

увеличава. Важно е да се отбележи обаче, че след 2015 г. наетите спират да намаляват и 

остават почти постоянни.  

Местната икономика увеличава своята конкурентоспособност и добавена 

стойност, но едновременно с това освобождава работни места в някои сектори. Най-

вероятно причината за това е технологичната модернизация. Фокусът на внимание 

трябва да бъде насочен към средствата за производство и предоставяне на услуги 

(машини, съоръжения, оборудване, човешки ресурси и др.). Заделянето на по-малко 

средства за инвестиции в ново технологично оборудване и човешки ресурси може да 

доведе до понижаване конкурентоспособността на предприятията в местната 

икономика. В ПИРО могат да се планират мерки за насърчаване на 

предприемачеството, подкрепа за инвестиции в дейности, за които има потенциал за 

развитие и по-голяма добавена стойност. 

От диаграмата по-долу се вижда, че в периода 2013-2018 г. разходите за придобиване 

на ДМА в сектор А – селско, горско и рибно стопанство устойчиво се увеличават. 

Инвестициите в тези дейности се реализират основно чрез ПРСР 2014-2020 г. със 

собствени средства, кредити или други форми на финансиране.  

В сектор С – преработваща промишленост се забелязва намаляване на разходите за 

ДМА за периода 2016-2018 г. Въпреки това разходите за ДМА са по-големи от тези във 

всички останали сектори на икономиката. Тези констатации изострят вниманието към 

преработващата промишленост, тъй като тя формира доход от 48% в местната икономика за 

2018 г. Продължаващото намаляване на разходите за ДМА ще доведе до понижаване 

конкурентоспособността на предприятията в преработвателната промишленост. 

При търговията, транспорта, услугите, хотелиерството и ресторантьорството се 

забелязва постоянно нарастване на разходите за ДМА, въпреки че през 2016 г. е отбелязан 

срив, който се дължи на липса на данни, поради конфиденциалност. 

Инвестициите в строителството през 2018 г. се връщат на нивата от тези отчетени за 

2013 г. след динамично нарастване в периода 2013-2016 г.  
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От гореизложеното става ясно, че тенденцията за намаляване на относителния дял 

на разходите за ДМА от нетните приходи от продажби за периода 2016-2018 г. се дължи 

основно в намалените инвестиции в преработващата промишленост. 

В това отношение ПИРО може да насърчи и подпомогне инвестициите в местното 

икономическо развитие, като създаде повече условия за бизнес, облагороди населените 

места, повиши качеството на образователните, здравните и социалните услуги и създаде 

повече възможности за социален и културен живот. По този начин община Смолян ще стане 

по-атрактивна за туристите и гостите, както и за инвеститорите и хората, живеещи на 

територията. 

Фиг. 25: Динамика на разходите за ДМА за нефинансовите предприятия, 2013-2018 г. 

 
 

 Реализирани проекти 

При справка в ИСУН (ИСУН 2020 (eufunds.bg))) се вижда, че одобрените за 

финансиране бизнес проекти са 231 бр., от които 189 бр. са помощ за предприятията 

засегнати от здравните мерки за борба с вирусната инфекция COVID-19.  

 

 

 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/191/Project/Search?showRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/0/264/Project/Search?showRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/0/264/Project/Search?showRes=True
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Таблица 55: Одобрени за финансиране проекти по справка в ИСУН към 24.11.2021 г. 

Заинтересована страна Брой Обща стойност БФП 
Собствено 

участие 

Община Смолян 22 38 442 928,43 36 943 049,63 1 499 878,80 

Бизнес проекти 231 18 802 506,72 13 420 998,34 5 381 508,38 

Проекти - COVID 19 

мерки 
189 3 186 344,81 3 186 344,81 0,00 

Инвестиционни проекти 42 15 616 161,91 10 234 653,53 5 381 508,38 

Други проекти 7      92 192 373,64           69 070 056,86      
 23 122 

316,78      

ВиК Смолян 1 91 315 975,97 68 236 106,39 23 079 869,58 

„Комплексна Социална 

услуга "Надежда“ ЕООД 
1 212 236,00 169 788,80 42 447,20 

БАБХ София 1 27 000,00 27 000,00 0,00 

Земеделски институт - 

Стара Загора 
1 10 800,00 10 800,00 0,00 

РЗИ Смолян 1 32 420,74 32 420,74 0,00 

СДРУЖЕНИЕ 

"АСОЦИАЦИЯ НА 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ" 

1 299 154,27 299 154,27 0,00 

СДРУЖЕНИЕ 

"МЛАДЕЖКО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ГРАЖДАНСКА 

АКТИВНОСТ" 

1 294 786,66 294 786,66 0,00 

Общо 260   149 437 808,79        119 434 104,83      
 30 003 

703,96      

Източник: ИСУН 

Останалите 42 бр. инвестиционни проекта, посочени в таблицата по-долу са подадени 

от 28 предприятия, което означава, че някои от бенефициентите изпълняват повече от един 

проект. 

Таблица 56: Бизнес проекти по източници на финансиране към 24.11.2021 г. 

Европейска програма Брой БФП 
Собствено 

участие 
Обща стойност 

ПРСР 2014 - 2020 12 1 438 709,95 1 672 000,48 3 110 710,43 

ПМДР 2014 - 2020 1 0 0 0,00 

ОПИК 2014 - 2020  22 8 083 431,58 3 670 195,90 11 753 627,48 

ОП РЧР 2014 - 2020 7 712 512,00 39 312,00 751 824,00 

Общо 42 10 234 653,53 5 381 508,38 15 616 161,91 

Източник: ИСУН 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

146 | с т р .  
 

 

По-голямата част от проектите, финансирани от ПРСР са за инвестиции в нови 

технологии и машини с цел разширяване на производството на местни предприятия, 

занимаващи се с дърводобив и преработка на дървесина. Финансираните по ОПИК проекти 

са насочени към технологична модернизация на предприятията в областта на 

машиностроенето, електротехническата и текстилната промишленост. Проектите 

финансирани по ОП РЧР са насочени за подобряване условията на труд и преквалификация 

на работната ръка. Одобреният проект за финансиране от ПМДР е за модернизация на 

рибовъдно стопанство, но дейностите по него са преустановени.  

 Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 

На територията на община Смолян функционират няколко филиала и институти на 

висши учебни заведения, както и научни центрове, които осъществяват 

научноизследователска и развойна дейност. Най-изявените са: 

 Научен център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) Смолян към 

Селскостопанската академия – Опитната станция по животновъдство и земеделие 

(ОСЖЗ) в Смолян е създадена през юли 1928 г. със Заповед №4098 на Министъра на 

земеделието и държавните имоти като Държавна опитна краварница в град 

Пашмакли (днес Смолян). Целта е породно усъвършенстване на местното Родопско 

говедо и демонстриране постиженията на скотовъдната наука. През 2018 г. става 

Научен център по животновъдство и земеделие към Академията (SSA Website 

(agriacad.bg)); 

 Филиал към ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян - Филиалът на Пловдивския 

университет е правоприемник на Учителския институт в гр. Смолян, който се 

утвърждава и развива като авторитетно образователно и научно средище, което 

допринася за обогатяване на просветно-културните традиции в Средните Родопи и 

педагогическата практика в средното училище, отговаря на потребностите на 

региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на туризма, 

бизнеса и управлението. (Мисия на Филиала | Пловдивски Университет "Паисий 

Хилендарски" (uni-plovdiv.bg)); 

 Филиал на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. 

Смолян – Факултета подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на 

машинното инженерство, електротехника, електрониката и автоматиката, 

енергетиката и комуникационната техника и технологии. Факултета разполага със 

собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите 

възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). С оглед практическата насоченост на 

обучението, факултета си сътрудничи с водещи предприятия в гр. Смолян – 

„Арексим Инженеринг“, „Хроновски“, „Гамакабел“, „Електроразпределение“, 

„Мрежи високо напрежение“, „Българска телекомуникационна компания“, „Завода 

https://www.agriacad.bg/bg/units/scientific-centers/opitna-stanciq-po-jivotnovydstvo-i-zemedelie-smolqn
https://www.agriacad.bg/bg/units/scientific-centers/opitna-stanciq-po-jivotnovydstvo-i-zemedelie-smolqn
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/336/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/336/
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за металорежещи машини“, „Завода за електромеханични елементи“ и др. за 

провеждане на занятия в реална производствена среда (Информация – Физико-

технологичен факултет (pu-ftf.eu)) 

 Филиал на ВСУ „Черноризец Храбър“ в Смолян – администрация и управление, 

архитектура, строителство и геодезия, национална сигурност, икономика, 

мениджмънт и др. (Филиал Смолян (vfu.bg)); 

 Съюза на учените в България – Смолян (Научни трудове на СУБ - Смолян - Съюз на 

учените в България - Смолян (usb-smolyan.eu)); 

 Планетариум в гр. Смолян. От края на 2020 година е затворен поради основен ремонт 

и подмяна на оборудването. Като културно-образователен център по традиция 

Планетариумът работи с ученици от всички форми на българското училище, а така 

също и с деца от предучилищна възраст. В Планетариума са разработени много 

учебни програми, свързани с изучавания в училище материал по астрономия, 

физика, география. Планетариумът работи и със студенти по физика и география, а 

така също и с учители по физика и астрономия от региона. За тях са разработени 

много методични материали и биха могли да се организират практически семинари. 

Изследователската дейност е в зависимост от наличната материална база. Повече от 

30 години тук се извършва ежедневен слънчев патрул. Правят се зарисовки и 

фотографии на слънчевите петна - единствената видима проява на активността на 

Слънцето. От 1990 г. Планетариумът работи в сътрудничество със „Sunspot Index 

Data Center“ в Брюксел. Всеки месец там се изпращат наблюденията на слънчевите 

петна (Планетариум с НАО - Смолян (planetarium-sm.org)).  

От данните в таблицата по-долу се вижда, че от 2016 г. разходите за НИРД намаляват. 

Причините за това, най-вероятно са свързани с намалената активност в научната и развойна 

дейност и необходимост от подкрепа, и по-тясно сътрудничество с научните организации и 

бизнеса на национално и местно ниво. 

Таблица 57: Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 

Община Смолян 
Години (хил. лева) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Разходи за НИРД .. 480 680 474 479 467 

Източник: НСИ; ".." Конфиденциални данни 

Предвид гореизложеното е необходимо в ПИРО да се предвидят мерки за развитие на 

науката, развойната дейност и приложните изследвани, както и дейности в подкрепа на 

младите хора по време на и след завършване на висше образование – кариерно ориентиране 

и професионално развитие. В тази връзка е необходимо да се подкрепи предприемачеството, 

така че да се осъществи научен трансфер и иновации от научните центрове към 

предприятията в местната икономика. 

 

https://pu-ftf.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://pu-ftf.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%82/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://www.vfu.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD.html
https://usb-smolyan.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD/
https://usb-smolyan.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD/
https://www.planetarium-sm.org/
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 Енергийна ефективност 

Последиците от здравните мерки за борба с вирусната инфекция COVID-19, както и 

наложените от страна на ЕС санкции на Русия във връзка с войната в Украйна създаде много 

големи рискове за европейската, националната, регионалната и общинската икономика. 

През последните две години мерките срещу COVID-19 доведоха до ограничаване и 

намаляване на потреблението, нарушаване на веригите за доставка на суровини, стоки и 

услуги, съкращаване на работни места и увеличаване на безработицата. Това наложи 

държавна подкрепа насочена към най-засегнатите от създалата се криза, хора и предприятия. 

Наред с това, политиките на ЕС за намаляване на въглеродните емисии и енергийна 

ефективност  „Зелената сделка“ доведоха до либерализиране на пазара на електроенергия и 

драстично увеличаване на разходите за енергия в предприятията. Това създаде огромни 

трудности на малките и средните предприятия, част от които съкратиха производствата си 

и други са на ръба да преустановят дейност. От друга страна, войната в Украйна и санкциите 

на ЕС срещу Русия, доведе до значително увеличаване на цената на горивата и инфлацията. 

Всичко това наруши икономическата конюнктура и създаде риск за дългосрочните 

инвестиции в предприятията, тъй като в тази влошена среда не могат да се прогнозират 

цените на суровините, материалите и енергията. 

Ето защо икономическите приоритети и мерки в ПИРО трябва да бъдат насочени 

към енергийна и ресурсна ефективност, модернизация на предприятията, внедряване 

на иновации и инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност. 

Инвестиционните нужди в областта на енергетиката и климата остават значителни – 

България е все още най-енергоемката икономика в ЕС, а неефективното използване на 

енергията затруднява конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия 

/МСП/. Само 33,4% от МСП имат политика за енергийна ефективност (Анализ на 

състоянието на МСП, извършен за целите на НСМСП 2021-2027 г.). България остава 

икономиката с най-големи емисии на парникови газове в ЕС (Анализ на състоянието на 

МСП, извършен за целите на НСМСП 2021-2027 г.). Налице е съществена потребност от 

продължаване на подкрепата на МСП с цел постигане на по-добра енергийна и ресурсна 

ефективност. В тази връзка са идентифицирани потребности и има необходимост от 

инвестиции в иновации от областта на чистите технологии и кръговата икономика, 

приспособяване на промишлените бази, кръговост и устойчивост при набавянето, 

използването и третирането на суровини, подкрепа за създаване на партньорства между 

предприятия за постигане на промишлена симбиоза, както и създаване на браншови 

платформи за обмяна на добри практики. Ето защо е добре в ПИРО да се предвидят 

дейности за предоставяне на информация, консултации и техническа помощ за 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на отпадъците в 

предприятията на територията на община Смолян за структуроопределящи 

икономически дейности като производство, селско стопанство и преработка на 

земеделски продукти.  
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Икономическото развитие на община Смолян е „нито добро, нито лошо“. Така 

смятат по-голямата част от анкетираните, въпреки че повечето от тях оценяват 

доходите на домакинството си като добри. Усещането за несигурност по отношение на 

икономическото развитие се потвърждава и от оценките за възможностите за 

намирането на работа – „нито добри, нито лоши“. 

Този кратък анализ на икономическите показатели на нефинансовите предприятия по 

икономически дейности за територията на община Смолян ни дава възможност да обобщим 

и направим следните изводи: 

 Местната икономика увеличава своята конкурентоспособност и производителност. 

В основата на икономическото развитие са преработващата промишленост; 

търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети; хотелиерството и 

ресторантьорството. В тези три сектора функционират 54% от предприятията, които 

дават работа на 55% от наетите в местната икономиката и генерират 73% от нетните 

приходи за 2018 г. Трудовите възнаграждения, нетните приходи, 

производителността и инвестициите през последните години се увеличават, но 

средно списъчния брой на наетите като цяло намалява. Съществува потенциал за 

развитие в областта на професионалните дейности и научните изследвания, който 

до край не е оползотворен; 

 От 2016 година насам нетните приходи от продажби значително забавят своя 

растеж, което е довело да намаляване на инвестициите в местната икономика. Това 

забавяне се вижда най-добре от данните за преработващата промишленост, 

търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети. Тези тенденции могат да окажат 

негативно влияние върху конкурентоспособността на икономиката в община 

Смолян; 

 Преработващата промишленост, която генерира най-голяма добавена стойност 

осигурява работа на близо 38% от наетите лица в местната икономика за 2018 г., но 

средната годишна заплата е сравнително по-малка от сектори, които по един или 

друг начин се дотират от държавата. Това в дългосрочен план може да доведе до 

засилване на миграционните процеси, поради икономически причини; 

 Разходите за НИРД през последните години намаляват. Причините за това най-

вероятно са свързани с намалената активност в научната и развойната дейност и 

необходимост от подкрепа и по-тясно сътрудничество с научните организации и 

бизнеса на международно, национално и местно ниво; 

 Намаляване на снежната покривка през последните години и плавно свиване на ски 

сезона в к. к. Пампорово. Недостатъчно оползотворяване на ресурсите и 

възможностите на територията за диверсификация и развитие на алтернативни 

форми на туризъм с цел увеличаване на престоя на туристите и целогодишна заетост 

на местата за настаняване.  
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Възможности за развитие 

 Насърчаване на предприятията към кръгова икономика – енергийна и ресурсна 

ефективност. Подпомагане на икономическите агенти за стартиране на собствен 

бизнес и инвестиции в нови технологии и иновации, които да генерират по-висока 

добавена стойност и алтернативни форми на заетост. Провеждане на семинари и 

обучения, предоставяне на информация, консултации и техническа помощ за 

подготовка и управление на проекти по оперативни програми и фондове на ЕС; 

 Подпомагане за оползотворяване на сътрудничеството, вкл. и трансграничното 

между бизнеса, образователните институции и организациите, работещи в 

професионалните дейности и научните изследвания. Инвестиции в създаването на 

технологичен парк за провеждане на дуална форма на обучение, развиване на 

дейности с висока добавена стойност и иновации; 

 Развитие на науката, развойната дейност и приложните изследвани, както и 

дейности в подкрепа на младите хора по време на и след завършване на висше 

образование – кариерно ориентиране и професионално развитие. В тази връзка е 

необходимо да се подкрепи предприемачеството, така че да се осъществи научен 

трансфер и иновации от научните центрове към предприятията в местната 

икономика; 

 Създаване на интегриран туристически продукт чрез засилване на 

сътрудничеството, вкл. и трансграничното между заинтересованите страни, 

инвестиции в повече социализация и дигитализация на културно-историческо 

наследство, развитие на нова туристическа инфраструктура и атракции на 

територията на община Смолян. Участия на туристически борси и изложения, по-

ефективен маркетинг и реклама на възможностите за туризъм на територията. 

Оползотворяване на възможностите на новоразкритото ГКПП на територията на 

община Рудозем. 

 

6. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

6.1. Транспортна инфраструктура 

Един от основните показатели за добри възможности по отношение на качеството на 

живот в т. ч. и икономическото развитие е свързаността на дадената територия. Тази 

свързаност в най-голяма степен се определя от наличието и състоянието на пътната 

инфраструктура, която свързва както населените места помежду им вътре в общината, така 

и осъществява връзката с останалите населени места в страната и извън нея. 

Община Смолян се намира в Средни Родопи и граничи с общините Девин, Чепеларе, 

Баните, Мадан, Рудозем, а на юг опира до националната граница с Република Гърция. На 

територията на общината няма летище и жп транспортна инфраструктура. Тъй като 

автомобилният транспорт е единственият вид транспорт на територията на общината, то от 

особено голямо значение е наличието на достатъчно пътища, както и състоянието на 
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съществуващите пътища. Пътната мрежа осигурява единствената възможност на 

населението за достъп до социални услуги и снабдяване на територията на общината, за 

индустрията и селското стопанство – за пренос на стоки и товари, както и връзка с 

останалата част от страната. 

 Републиканска пътна мрежа 

Данни за пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Смолян 

са предоставени от АПИ и ОПУ Смолян чрез писма и становища по предварителния проект 

на ОУПО и Доклада за екологична оценка на плана. Писмата и становищата са приложени 

към окончателния проект. 

Второкласният път II-86 е основната пътна артерия, осигуряваща връзката на Община 

Смолян с територията на страната и съседни държави през гр. Пловдив и автомагистрала 

„Тракия“. Второкласният път II-86 осигурява възможност за достъп до ГКПП „Рудозем –

Ксанти“. Дублиращ маршрут е Републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка 

лъка - Михалково – Кричим – Стамболийски - Пазарджик“ за връзка с път I-8, автомагистрала 

„Тракия“, който се използва като резервен маршрут в случай на проблеми по път II-86, 

затваряне на пътя при поява на свлачища и при ремонти. 

През Община Смолян преминават следните републикански пътища: 

 Републикански път II-86 Пловдив - Чепеларе - Смолян - Средногорци - Рудозем - 

граница с Гърция, от км 53+960 до км 145+503 - от км 85+521 от км 119+380, 

разположен на територията на община Смолян; дължина 33,859 км; 

 Републикански път III-861 (Бачково – Хвойна) - Югово - Лъки - Джурово - местност 

Здравец - местност Момина вода - местност Рожен – (Чепеларе – Соколовци), от км 

31+040 до км 42+971, разположен на територията на община Смолян; дъл. 11,931 км; 

 Републикански път III-863 Соколовци - Момчиловци - Славейно - Петково - Малка 

Арда - Баните, от км 0+000 до км 33+493 - от км 0+000 до км 23+900, разположен на 

територията на община Смолян; дължина 23,900 км; 

 Републикански път III-864 (Чепеларе – Соколовци) - Пампорово - Стойките, от км 

0+000 до км 11+250 - от км 4+380 до км 11+260, разположен на територията на 

община Смолян; дължина 6,880 км; 

 Републикански път III-86б Смолян - Стойките - Широка лъка - Михалково - Кричим 

Стамболийски - Пазарджик - Пловдив, от км 0+000 до км 88+270 - от км 0+000 до км 

37+736, разположен на територията на община Смолян; дължина 37,736 км; 

 Републикански път III-868 Рудозем - Смолян, от км 0+000 до хм 22+424 - от км 9+900 

до км 22+424, разположен на територията на община Смолян; дължина 12,524 км; 

 Републикански път III-8612 (местност Момина вода - местност Рожен) - НАО 

(Национална астрономическа обсерватория), от км 0+000 до км 3+630 - от км 0+000 

до км 1+364 и от км 1+743 до км 2+544, разположен на територията на община 

Смолян; дължина 2,165 км; 

 Републикански път III-8631 Момчиловци - местност Момина вода от км 0+000 до км 
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5+993, разположен на територията на община Смолян; дължина 5,993 км; 

 Републикански път III-8641 Пампорово – (Смолян – Стойките), от км 0+000 до км 

11+414 - от км 1+350 до км 11+414, разположен на територията на община Смолян; 

дължина 10,064 км; 

 Републикански път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 12+122 - от км 5+410 

до км 12+122, разположен на територията на община Смолян; дължина 6,712 км; (от 

км 5+410 до км 8+570 - без асфалтова настилка - дължина 3,160 км; към настоящия 

момент в строеж - лот 27); 

 Републикански път III-8683 Рудозем – Смолян - Чокманово - Смилян - Арда – Горна 

Арда от км 0+000 до км 29+650, разположен на територията на община Смолян; 

дължина 29,650 км. 

Републиканската пътна мрежа на територията на община Смолян е с дължина 

181,414 км, от които 33,859 км второстепенна пътна мрежа и 147,555км - третостепенна. 

Изградените републикански пътища с асфалтови настилки са 98%. 

Таблица 58: Класификация на републиканската пътна мрежа на община Смолян 

Състояние на настилките Пътища II клас (км) Пътища III клас (км) 

добро 14,907 31,896 

средно 5,525 26,763 

лошо 13,433 88,896 

Общо 33,859 147,555 

Източник: Областно пътно управление Смолян 

В добро състояние са 46,803 км, макар да става дума за относително понятие, защото 

настилките са положени преди 25 г., но няма деформации и дупки по пътното платно. Това 

предполага, че за да се направят минимални разходи за поддръжка, е необходимо да се 

извърши рехабилитация на тези пътища, които изискват значително по-малки разходи на 1 

км път, след това да се търсят възможности за реализиране на обекти, за които са 

необходими повече капиталовложения. 

Относно републиканската мрежа на територията на Община Смолян, Министерството 

на регионалното развитие - Агенция пътна инфраструктура, както и ОПУ – Смолян, заявиха, 

че са предвидени както следва: 

 По проект „България – Транзитни пътища V“ е  извършено строителство на 

участъци от път –III-866 от км 11+550 до км 17+600  и от км 20+100 до км 22+490 

/към настоящия момент завършена ГПК Смолян/, разделен на следните етапи: 

o Етап 1: Пътен тунел на път II-86 „Соколовци – Търън“ от км 97+079 до км 97+500 

o Етап 2: Рехабилитация на участък от км 0+910 да км 1+900 

o Етап 3: Ново строителство на път II-86 „Соколовци – Търън“ от км 96+560 до км 

97+555 

o Етап 4: Ново строителства на ГПК в участъка от км 0+000 до км 0+910 и в участъка 
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от км 1+900 да км 2+284, включително и кръгово кръстовище между път II-86 и 

ГПК 

 За обект „Път III-868 „Рудозем - Смолян“ от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 

до км 22+225 с обща дължина 22,115 км предстои изпълнението на рехабилитация 

- основен ремонт, за което е сключен договор за изработване на  технически проект. 

 Републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка - Михалково – 

Кричим – Стамболийски - Пазарджик“ е в проектна готовност за извършване на 

рехабилитация без промяна на трасето. 

Участъци и пътища от републиканската пътна мрежа, нуждаещи се от реконструкция: 

 Път II-86 в отсечката при гр. Смолян от км 104+689 до км105+417; 

 Път III-861 в отсечката от км 31+040 до км 42+971; 

 Път III-863 в отсечката от с. Славейно - с. Петково; 

 Път III-868 в отсечката гр. Смолян  – изход гр. Рудозем (предвиден за основен ремонт 

за обект „Път III-686 „Рудозем - Смолян“ от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 

до км 22+225 с обща дължина 22,115 км“); 

 Път III-866 в отсечката гр. Смолян, м. Невястата – пресечка с SML1264 при м. 

Смолянски езера (включено в програмата на АПИ); 

 Път III-8631 в отсечката от разклон с РП II 86 до с. Момчиловци; 

 Път III-8681 в отсечката с. Смилян – изход гр. Рудозем (част от трасето е включено в 

програмата на АПИ); 

 Път III- 8683 в отсечката от с. Арда до с. Горна Арда. 

По отношение на перспективи за развитие на пътната мрежа, с оглед осигуряване на 

устройствени условия за реализация към настоящия момент, след възлагане на АПИ  се 

работи по проект „Главна пътна комуникация - Смолян“. Проектното трасе във всичките му 

участъци е отразено в Общия устройствен план на Община Смолян. Към момента е 

изпълнена и въведена в експлоатация част от трасето на ГПК Смолян – „Главна пътна 

комуникация-Смолян – път II-86 (посока Пловдив) кв. Устово – п. в. „Юг“ от км 96+560 до км 

97+555“ и „ГПК Смолян от км 0+000 до км 2+284“. Предстои изграждането на втората част 

от ГПК Смолян – „ГПК-Смолян участък от кръгово кръстовище при км 97+613 на път II-86 

до км 2+000 (посока Мадан)“, което е началото на РП III-866. Съгласно писмо на АПИ, тъй 

като към момента не е завършен целият обект, то трасето на РП III-866 не е променено. В 

схемата на транспортната инфраструктура към ОУП е посочено трасето на РП III-866 

актуално към момента, а предвиденото ново трасе, включващо ГПК Смолян, е посочено като 

проектно трасе. 

В момента е завършено проектирането на скоростен път II-86 в отсечката Пловдив – 

Асеновград, като са завършени процедурите по отчуждаване, с което ще започне 

реализиране строителството на скоростен път II-86 Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти. 

В участъка Асеновград - Смолян няма проектна готовност и е изработено пред 

инвестиционно проучване за установяване на възможността за изграждане на трета лента. 
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Към настоящия момент АПИ няма други инвестиционни намерения за нови трасета или 

изменение на съществуващи такива на територията на общината. 

По данни на общината през 2009 г. е одобрен технически проект и парцеларен план за 

изграждане на продължение на РП III-8683 до границата с Република Гърция. Въпреки че 

този проект не присъства в инвестиционните намерения на АПИ, заявени в предоставените 

изходни данни за изработване на плана, той е отбелязан като републикански път в проект, 

както и прилежащия ГКПП „Горна Арда“.  Осъществяването на такава връзка с южната ни 

съседна държава ще допринесе както за  подобряване на връзките на страната като цяло, така 

и на регионалните връзки и на развитието на икономически дейности в прилежащата 

територия. 

 Общинска пътна мрежа 

За голяма част от населените места, пръснати в планинския терен, общинската пътна 

мрежа осигурява единствената възможност на населението за достъп до социални услуги и 

снабдяване, а на икономическите оператори до останалата част от страната. По данни на 

МРРБ общата дължина на местните общински пътища е 256 900 км. В следващата таблица 

е представена информацията за местните общински пътища от регистъра на МРРБ, като 

информацията за вида и състоянието на настилката е подадена  от община Смолян: 

Таблица 59: Общинска пътна мрежа 

 

№ 

 

Път 

№ 

 

Наименование 

Километраж Дълж. 

км 

Вид/ състояние 

настилка от км до км 

1 SML 

1264 

(III-866, Смолян–Стойките–

Смолянски езера 

0,000 2,400 2,400 Асфалт, 

добро 

2 SML 

1298 

(III-8641, Пампорово-Смолян)–

вр. Снежанка 

0,000 3,500 3,500 Асфалт, за 

рехабилитация 

3 PDV 

2130 

(III-861) Лъки-Манастир-граница 

общ. (Рудозем-Смолян) - м. 

Хайдушки поляни - SML2241 

26,500 28,000 1,500 Асфалт, за 

рехабилитация 

4 SML 

2212 

(III-8608 Рудозем-Елховец)-

Равнината- граница 

общ.(Рудозем- Смолян)-Вълчан- 

III-8681 

10,200 15,400 5,200 Без настилка, за 

реконструкция 

5 SML 

2240 

(III-866) Смолян-Мугла 0,000 26,700 26,700 Асфалт, за 

реконструкция 

6 SML 

2241 

(III-863 Момчиловци – Петково) 

Славейно-Кутела-х. Момчил 

юнак- (III-861) 

0,000 23,700 23,700 Асфалт, за 

рехабилитация 

7 SML 

2248 

(III-8683) Смилян-Букаците-

Горово-граница 

общ.(Смолян- Рудозем)-Витина-

Елховец (III-8608) 

0,000 9,900 9,900 Без настилка, за 

реконструкция 
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8 SML 

2252 

(II-86, Смолян Търън)-Река- 

Катраница-Петково (III-863) 

0,000 25,000 25,000 Частичен 

асфалт, за 

реконструкция 

9 SML 

2276 

(SML2252, Подвис-Река)-

Градът- Тикале (SML3251) 

0,000 5,100 5,100 Частичен 

асфалт, за 

реконструкция 

10 SML 

2318 

(II-86, Бостина-Смолян, кв. 

Устово)-Левочево 

0,000 4,200 4,200 Асфалт, за 

рехабилитация 

11 SML 

3242 

(III-8683, Смилян-Могилица)-

Черешовска река-Киселичево 

0,000 7,700 7,700 Асфалт, за 

реконструкция 

12 SML 

3243 

(III-8683, Смилян-Арда)-

Могилица-Буката-мах. Мешовци 

0,000 4,500 4,500 Асфалт, за 

рехабилитация 

13 SML 

3244 

(III-8683, Могилица-Арда)-

Бориково-Черешките 

0,000 6,000 6,000 Асфалт, за 

реконструкция 

14 SML 

3245 

(III-863, Момчиловци-Виево)-

Кутела (SML2241) 

0,000 7,900 7,900 Асфалт, за 

рехабилитация 

15 SML 

3246 

(III-8683) Арда-Гудевица-

Гоздевица 

0,000 2,000 2,000 Без настилка, за 

реконструкция 

16 SML 

3247 

(SML2248, Смилян-Букаците) 

Люлка-Сивино 

0,000 6,300 6,300 Асфалт, добро 

17 SML 

3249 

(III-868, Рудозем-Смолян)-

Габрица 

0,000 1,400 1,400 Асфалт, за 

рехабилитация 

18 SML 

3250 

(III-868, Рудозем-Смолян)- 

Полковник Серафимово- мах. 

Разванска 

0,000 4,900 4,900 Асфалт, за 

рехабилитация 

19 SML 

3251 

(II-86, Смолян-Търън)-Тикале 0,000 6,000 6,000 Асфалт, добро 

20 SML 

3253 

(SML2318,Бостина-Левочево) 

Писаница-Хасовица 

0,000 4,000 4,000 Асфалт, за 

рехабилитация 

21 SML 

3254 

(SML3242, Черешовска река- 

Киселичево) Черешовска река- 

Кремене-Попрелка 

0,000 3,700 3,700 Асфалт, за 

рехабилитация 

22 SML 

3255 

(III-868) Смолян-Турян 0,000 9,500 9,500 Асфалт, за 

реконструкция 

23 SML 

3256 

(SML3255, Смолян-Турян) - 

Пещера-мах. Доганово 

0,000 4,900 4,900 Без настилка, за 

реконструкция 

24 SML 

3257 

(SML3254, Черешовска река- 

Кремене) –Черешово 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 

реконструкция 

25 SML 

3258 

(SML3259, Широка   лъка-Гела)   

- Солища 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 

рехабилитация 

26 SML 

3259 

(III-866) Широка лъка-Гела- мах. 

Белаковска 

0,000 8,400 8,400 Асфалт, за 

рехабилитация 

27 SML 

3260 

(III-866, Широка лъка-Девин)- 

Върбово 

0,000 2,700 2,700 Частичен 

асфалт, за 

реконструкция 

28 SML 

3261 

(III-866, Стойките-Широка 

лъка)- Кукувеца -мах. Бистрица 

0,000 6,500 6,500 Без настилка, за 

реконструкция 
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29 SML 

3265 

(SML2240, Смолян-Мугла) - мах. 

Касъка 

0,000 1,600 1,600 Асфалт,за 

реконструкция 

30 SML 

3266 

(III-866) Смолян-гробищен парк 0,000 1,000 1,000 Асфалт, добро 

31 SML 

3267 

(SML3253, Писаница-Хасовица)   

- Дунево 

0,000 6,800 6,800 Без настилка, за 

реконструкция 

32 SML 

3268 

(III-863, Момчиловци-

Славейно)- мах. Гращата 

0,000 2,500 2,500 Без настилка, за 

реконструкция 

33 SML 

3270 

(III-863, Петково-Малка Арда)- 

мах. Орловица 

0,000 2,500 2,500 Без настилка,за 

реконструкция 

34 SML 

3274 

(II-86, Смолян-Търън)-Влахово- 

Кокорово-Орешица 

0,000 8,000 8,000 Асфалт, за 

рехабилитация 

35 SML 

3277 

(II-86) Търън-Требище мах. 

Карагьозовска 

0,000 5,500 5,500 Асфалт, за 

рехабилитация 

36 SML 

3278 

(II-86, Смолян-Търън)-мах. 

Равнище 

0,000 2,000 2,000 Асфалт, за 

рехабилитация 

37 SML 

3280 

(II-86, Смолян-Търън) - Остри 

пазлак 

0,000 1,400 1,400 Асфалт, за 

рехабилитация 

38 SML 

3282 

(III-866, Рудозем-Смолян)-

Фатово 

0,000 0,8000 0,800 Асфалт, за 

рехабилитация 

39 SML 

3283 

(III-8683, Смолян-Чокманово) 

параклис св.  Спас 

0,000 0,600 0,600 Без настилка, за 

реконструкция 

40 SML 

3284 

(SML3254, Черешовска река- 

Кремене) – Надарци 

0,000 2,700 2,700 Асфалт, за 

рехабилитация 

41 SML 

3285 

(SML3244, Могилица-

Черешките) – Бориково –Потока 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 

рехабилитация 

42 SML 

3286 

(III-8683) Могилица-мах. 

Илинден 

0,000 2,000 2,000 Без настилка, 

за 

реконструкция 

43 SML 

3288 

(III-8683, Смилян - Могилица) 

Исьовци 

0,000 0,600 0,600 Асфалт, за 

рехабилитация 

44 SML 

3289 

(III-8683, Смилян - Арда) - мах. 

Ухловица 

0,000 3,000 3,000 Асфалт, за 

рехабилитация 

45 SML 

3290 

(III-8683, Арда - Горна Арда) –

Средок 

0,000 1,900 1,900 Асфалт, за 

рехабилитация 

46 SML3

291 

(III-8683, Арда - Горна Арда) - 

мах. Барутин 

0,000 1,500 1,500 Асфалт, за 

рехабилитация 

47 SML 

3292 

(III-8683, Арда – Горна Арда) - 

Билянска 

0,000 1,500 1,500 Асфалт, за 

рехабилитация 

48 SML 

3293 

(III-8683, Арда - Горна Арда)-

Речани - Алиговска 

0,000 2,300 2,300 Асфалт, за 

рехабилитация 

49 SML 

3295 

(SML2248, Букаците - Горово) – 

Ельово - Сърнино 

0,000 3,700 3,700 Асфалт, за 

рехабилитация 

50 SML 

3303 

(SML3250) Полковник 

Серафимово - мах. Сгуровска 

0,000 1,300 1,300 Без настилка,за 

реконструкция 
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51 SML 

3304 

(SML3250) - Полковник 

Серафимово - мах. Маневска 

0,000 1,100 1,100 Без настилка,за 

реконструкция 

Обща дължина, км 256,90  

Източник: МРРБ, Община Смолян 

В следващата таблица е представена обобщена справка, изготвена от община Смолян 

за състоянието на общинската пътна мрежа на територията на общината, като са включени 

и неутвърдени участъци от местни пътища: 

Таблица 60: Обобщено състояние на настилките на общинските пътища в община 

Смолян 

Вид и състояние на настилките Дължина, км 

Асфалтова настилка в добро състояние 15,700 

Асфалтова настилка с необходимост от рехабилитация 103,700 

Асфалтова настилка с необходимост от реконструкция (основен ремонт, 

доизграждане) 

54,500 

Частично положена асфалтова настилка с необходимост от реконструкция и 

доизграждане 

32,800 

Без настилка 50,200 

Общо 256,900 

Източник: Община Смолян 

Общинските пътища с асфалтова настилка в добро състояние са едва 15,700 км или  6,1%. 

Преобладаващата част от 61,55% или 158,200 км са с асфалтова настилка, нуждаеща се от 

рехабилитация или реконструкция, а 12,76% или 32,800 км са с частично положена 

асфалтова настилка, което означава, че общинските пътища за ремонт за общо 191,00 км 

или 74,32%. Това е твърде висок процент на транспортна инфраструктура, нуждаеща се от 

ремонт, което поставя пред общината сериозни предизвикателства свързани с 

осигуряването на средства за финансирането им. Тъй като автомобилният транспорт е 

единственият вид транспорт на територията, осигуряващ връзка на населението с местата 

за социални услуги, то от жизнено важно значение е поддържането в добро състояние на 

транспортната инфраструктура. 

 Улична мрежа в населените места на община Смолян 

Дължината на уличната мрежа в град Смолян е 104 км, като по-голяма част е изградена 

преди повече от 30 години и експлоатационният срок на износващия пласт асфалтобетон е 

отдавна изтекъл. 58,25 км от уличната мрежа на града е в „добро и средно “ състояние на 

настилките, а 22,62 км от уличната мрежа ще са необходими средства за реконструкция. 

 

 

 

 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

158 | с т р .  
 

Таблица 61: Улична мрежа в Смолян с лошо състояние на настилката 

Место- 

положение 

Дължина 

(км) 

Настилки 
Нераз-

крити 

улици 

(км) 

Състояние 

Асфалто- 

бетон 

Трошено- 

каменна 

Без 

настилка 

Добро Средно Лошо 

кв. Смолян 58,757 39,314 3,162 15,93 0,342 7,865 19,135 15,476 

кв. Райково 23,986 18,217 0,775 3,945 1,049 4,974 10,13 3,888 

кв. Устово 20,84 18,373 0,442 1,450 0,575 7,554 7,998 3,263 

ОБЩО 103,583 75,904 4,379 21,33 1,966 20,993 37,263 22,627 

Източник: Община Смолян 

Първостепенната улична мрежа е 23 км, като в нея се включват главните улици 

„Невястата“, „Първи май“, „Хан Пресиян“, „Миньорска“, „Родопи“, „Тракия“, „Стою 

Шишков“, .„Васил Райдовски“, бул. „България“ с обща дължина 18 км и градската 

магистрала с дължина 5 км. Второстепенната улична мрежа е с дължина 86 км. В града, 

както и в курортните ядра е наличен проблем с паркирането на автомобили, тъй като поради 

теренните дадености, мястото е ограничено и е наложително да се търсят решения за 

паркиране на няколко нива. 

 Структурни обекти на транспорта в община Смолян 

На територията на Община Смолян има общо 16 бр. бензиностанции, като 15 бр. са 

съсредоточени в гр. Смолян и една се намира в с. Смилян. Бензиностанциите са на различни 

доставчици в това число „Лукойл“ , „OMV“ и „Петрол”. На територията на общината има 

две автогари – автогара Смолян и автогара Устово. Двете автогари са точките за връзка с 

обществен транспорт към останалата част от страната. В останалите населени места са 

устроени автобусни спирки за общински обществен превоз. Въпреки че автомобилният 

транспорт е единственият вид транспорт, поради намаляващото население в общината, 

броят на автогарите и автобусните спирки  е достатъчен. 

 Обществен транспорт в община Смолян 

На територията на Община Смолян, общественият превоз се осъществява единствено 

с автобуси, тъй като липсва друг вид транспортна инфраструктура освен автомобилна. 

Градската транспортна схема се изпълнява от 14 бр. автобусни линии. Трите основни 

градски линии с номера 1, 2 и 3 се движат с интервал от 9 минути. До  всички населени 

места има общински пътнически превоз за осигуряване на достъпа до публични услуги. 

Транспортната схема на общината се обслужва от пет фирми. 

 

 

 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

159 | с т р .  
 

Фиг. 26: Схема на обществения транспорт в Община Смолян 

 

Източник: Община Смолян 

Основните три автобусни градски линии са: 

o Линия №1: Синдикат КАТ – Каптажа - 4 бр. автобуса; 10,65 км еднопосочна дължина 

на  линията; 20 бр. спирки; линията работи всеки ден от 5,30 ч. до 22,30 ч. 

o Линия №2: Влахово – Коста Аврамиков – Автогара Смолян - 2 бр. автобуса; 12 км 

еднопосочна дължина; 18 бр. спирки; линията работи всеки ден от 6,00 ч. до 23,00 ч. 

o Линия №3: Петровица – Коста Аврамков – Автогара - 2 бр. автобуса; 10,7 км 

еднопосочна  дължина на линията; 17 бр. спирки; линията работи всеки ден от 6,14 ч. 

до 18,49 ч. 

Междуселищни линии от общинската транспортна схема са: 

o Линия №10: Автогара Смолян – Устово – Момчиловци - 2 бр. автобуси; 14 

км с еднопосочна   дължина на линията. 

o Линия №13: Автогара Бункера – Смилян - 1 бр. автобус; 20 км еднопосочна 

дължина на линията; 

o Линия Смолян – Мугла – Смолян – 1 бр. автобус; 26 км еднопосочна дължина 

на линията . 

o Линия Брезе – Смолян - 1 бр. автобус; 39 км еднопосочна дължина на линията. 

o Линия Гела – Смолян - 1 бр. автобус; 34 км еднопосочна дължина на линията. 

o Линия Турян – Смолян - 1 бр.  автобус; 12 км .еднопосочна дължина на 
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линията. 

o Линия Чеплят – Бункера - 1 бр. автобус; 42 км еднопосочна дължина на 

линията. 

o Линия Вълчан – Бункера -  1 бр. автобус; 29 км еднопосочна дължина на 

линията. 

o Линия Смолян – Горна Арда – Смолян - 1 бр. автобус; 40 км еднопосочна 

дължина на линията. 

o Линия Устово – Левочево - 1 бр. автобус; 8 км еднопосочна дължина на 

линията. 

o Линия Кутела – Устово - 1 бр.  автобус; 27км еднопосочна дължина на 

линията. 

o Линия Катраница – Устово - 1 бр. автобус; 24 км еднопосочна дължина на 

линията. 

o Линия Бункера – Смилян – Могилица – Черешово - 1 бр. автобус; 28 км 

еднопосочна дължина на линията. 

Общественият транспорт отговаря на пътникопотока. Няма необходимост от 

увеличаване броя на линиите и изменение на разписанията на обществения транспорт. 

На територията на общината няма преброителни пунктове за общинската пътна мрежа. 

Не се събират и данни за трудовите пътувания. Въпреки това на база данните за трудовата 

заетост, интереса на транспортните фирми към автобусните линии и натовареността им 

може да се направят изводи за това кои са най-натоварените отсечки  от пътната мрежа – 

републиканска и общинска, и кои пътища се нуждаят от специално внимание. 

Ежедневните трудови пътувания с автомобилен и автобусен транспорт се осъществяват 

главно по републиканската пътна мрежа, която свързва населените места в общината с 

областния център гр. Смолян. Към момента най-натоварените отсечки в рамките на 

общината са тези, свързващи съответно: 

 гр. Смолян – гр. Чепеларе: РП II-86, РП III-864, РП III-8641 и РП III-866 гр. Девин – 

гр. Смолян: РП III-866 

 с. Баните – гр. Смолян: РП II-86, РП III-863 и РП III-866 гр. Мадан – гр. Смолян: РП 

II-86 

 гр. Рудозем - гр. Смолян: РП II-86, РП III-868 

От местните пътища най-натоварени са общински пътища SML3259 и SML 3258, които 

свързват селата Гела и Солища със с. Широка лъка и РП III-866. Това ги прави най- 

натоварените общински пътища, като по данни на общинската администрация и двата пътя 

се нуждаят от ремонт. 
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Таблица 62: Връзки с обществен транспорт със съседни общини има съгласно областната 

транспортна схема 

№ Направление Тръгване Изпълнява се 
Квота 

община 

 Баните 

1 Устово – Баните 14,00 07,50 Ежедневно Баните 
2 Мадан – Баните 15,30 07,50 Ежедневно Баните 

 Борино 

3 Смолян – Борино 14,10 06,50 Ежедневно Борино 

  14,10 12.00 
(неделно) 

в неделя  

 Девин 

4 Девин – Доспат 17,00 06,20 
ежедневно, без 

събота 
Девин 

5 Девин – Доспат 19,00 06,20 само в събота Девин 

6 Смолян – Девин 10,40 08,15 Ежедневно Девин 

7 Смолян – Девин 15,10 12,30 
от понеделник  до 

петък 
Девин 

8 Смолян – Девин 13,30 07,15 
в понеделник до 

петък 
Девин 

 Доспат 

9 Доспат – Смолян 07,35 16,00 
от понеделник до 
петък 

Доспат 

10 Доспат – Смолян 12,30 16,00 само в неделя Доспат 

11 Доспат – Девин 08,30 13,00 
без събота и 

неделя 
Доспат 

12 Доспат – Девин 11,00 19,00 без събота Доспат 

 Златоград 

13 Златоград – Устово 08,40 13,10 
без събота и 

неделя 
Златоград 

 Мадан 

14 Мадан – Смолян Устово 06,50 08,30 Ежедневно Мадан 

15 Мадан – Смолян Устово 09,00 10,00 Ежедневно Мадан 

16 Мадан – Смолян Устово 09,50 11,00 Ежедневно Мадан 

17 Мадан – Смолян Устово 11,00 12,00 Ежедневно Мадан 

18 Мадан – Смолян Устово 12,00 13,00 Ежедневно Мадан 

19 Мадан – Смолян Устово 13,30 14,50 Ежедневно Мадан 

20 Мадан – Смолян Устово 15,00 16,00 Ежедневно Мадан 

21 Мадан – Смолян Устово 16,00 17,00 Ежедневно Мадан 

22 Мадан – Рудозем 06,40 7,20 Ежедневно Мадан 

23 Мадан – Рудозем 07,30 08,30 Ежедневно Мадан 
24 Мадан – Рудозем 09,30 11,00 Ежедневно Мадан 
25 Мадан – Рудозем 11,00 12,00 Ежедневно Мадан 
26 Мадан - Рудозем 12,00 14,00 Ежедневно Мадан 
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27 Мадан - Рудозем 13,00 15,00 Ежедневно Мадан 
28 Мадан - Рудозем 15,00 16,30 Ежедневно Мадан 
29 Мадан - Рудозем 17,10 18,00 Ежедневно Мадан 

 Неделино 

30 Неделино –Златоград 
07.00, 
08.30, 11.00, 
15.00 

07.45, 
10.00, 
13.00, 
17.00 

Ежедневно Неделино 

31 Неделино –Устово 08,15 14,15 до неделя Неделино 

  10,30  в неделя  
32 Средец - Устово 07,00 14,30 Ежедневно Неделино 

 Рудозем 

33 Рудозем - Мадан 09,00 10,00 Ежедневно Рудозем 
34 Рудозем - Мадан 13,00 14,00 Ежедневно Рудозем 
35 Смолян - Чепинци 15,00 09,00 Ежедневно Рудозем 
36 Смолян – Елховец 12,00 07,00 Ежедневно Рудозем 

 Смолян 

37 Смолян - Девин 07,10 09,30 
ежедневно през 

Превала 
Смолян 

38 Смолян - Девин 12,10 15,30 
ежедневно през 
Пампорово 

Смолян 

39 Смолян - Брезе 16,30 06.30 Ежедневно Смолян 
40 Смолян – Брезе 17.10 15.30 Неделно Смолян 
41 Устово – Мадан 07,10 08,00 Ежедневно Смолян 

Източник: Община Смолян 

За подобряване на транспортното обслужване на населението на територията на 

общината е препоръчително изследването на възможностите и ефективността от 

осигуряване на линии на маршрутни таксиметрови превози, които да обхващат всички 

населени места, да са с по-кратък времеви интервал и с по-малки превозни средства – 

микробуси. По-голямата честота на превоза ще подобрят достъпа на населението до 

социални и административни услуги, а по-малките по обем превозни средства ще го 

направят икономически ефективен за изпълнителите. 

Изводи: 

 На територията на общината липсват пътища от I клас и местните общности 

разчитат единствено на по-нисък клас пътища; 

 Транспортната мрежа е силно натоварена целогодишно заради трудовата 

миграция в рамките на общината и заради комуникацията с други общини до 

които пътуват, за да работят, живеещи на територията на общината;  

 Ключов проблем за общината е огромната мрежа от общински пътища, който тя 

трудно успява да обслужва. Затова и голяма част от пътищата са в лошо 

състояние. Трайно и дългосрочно е увреден пътят за с. Мугла – той трябва да 

бъде построен изцяло наново. 

 Планинският релеф и свлачищата се очертават като основен проблем за 

реализирането на устойчива и дългосрочна транспортна политика; 
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 Съществува масово очакване, сред жителите на общината, да се изгради трета 

лента на републиканския път Асеновград – Смолян или поне той да се разшири 

и гарантира дългосрочно неговата функционалност през всички сезони на 

годината; 

 Развитието на транспортната инфраструктура зависи и от преобръщането на 

негативния демографски тренд на територията на общината; 

 Отварянето на ГКПП при Рудозем се разпознава като важно за развитието на 

икономиката на общината като цяло; 

 ГКПП при Рудозем се разпознава от местните хора като важна точка за транзитен 

трафик, което по естествен начин ще наложи усъвършенстване на транспортната 

инфраструктура в общината; 

 Не малка част от жителите на общината пътуват редовно до Северна Гърция и 

свързват част от трудовата си кариера и прекарване на свободното време именно 

с тази страна, което означава, че транспортните връзки в посока юг ще 

продължават да бъдат натоварени; 

 Заради релефа, урбанистичното и пространственото си развитие, град Смолян 

продължава да е зависим от поддържането на добра мрежа от вътрешноградски 

пътища, за да се гарантира нормалната комуникация с градския център и 

периферните квартали: 

 Градският транспорт не се използва в пълния му капацитет, а голяма част от 

местното население разчита на собствен превоз; 

 Междуградските транспортни връзки са отслабени в последните години и 

честотата на придвижване в рамките на общината на публични транспортни 

средства е намалена; 

 Въвеждането на платена зона за паркиране в централната част на Смолян не 

среща висока подкрепа от местното население, но е ключова и важна за 

развитието на града мярка. 

 
6.2. Електроснабдяване и енергийни мрежи 

Територията на община Смолян е електроснабдена чрез системата на „ЕСО“ ЕАД, 

електроенергията се разпределя от „ЕВН – България“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 

Системата е добре развита и разполага с капацитет да приеме нови потребители.  

Електроснабдяване   

На територията на общината се снабдява от 4 бр. въздушни електропроводни линии 

/ВЕЛ/ през 2 бр. съществуващи подстанции както следва: 

 Подстанция 110/20 kV - 2:  

 п/ст 110/20 kV „Смолян“ - в гр. Смолян 

 п/ст 110/20 kV „Пампорово“- в землище с. Стойките  

 Въздушни електропроводни линии високо напрежение 110 RV - 4:  
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 BE 110 kV „Преспа“ - връзка между п/ст „Северни Родопи“ (с. Здравец, 

община Лъки) и п/ст „Смолян“  

 BE 110 kV „Миньор“ - връзка между п/ст „Смолян“ и п/ст „Рудозем“   

 BE 110 kV „Перелик“ - връзка между п/ст „Смолян“ и п/ст „Пампорово“  

 BE 110 kV „Стойките“ - връзка между п/ст „Пампорово“ и ВЕЦ „Девин“  

Електропроводите са собственост на „ЕСО“ ЕАД. Сервитутните зони на ВЕЛ се 

определят съгласно Приложение №5 към Наредба №16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на 

енергийните обекти. 

Подстанция „Смолян“ 110/20 kV: Подстанцията е свързана към разпределителната 

мрежа на България посредством 3 бр. въздушни електропроводни линии ВЕЛ 110 kV: ВЕЛ 

„Стойките“, ВЕЛ „Преспа“ и ВЕЛ „Миньор“. На страна 20 kV подстанцията има множество 

въздушни и кабелни връзки, които са собственост на „ЕВН – България“. Съгласно План за 

развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029 г. за ЕП 110 

kV „Миньор“ е предвидена реконструкция с година на реализация 2028 г., а за подстанция 

Смолян се предвижда изграждане на САУП и видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана 

и пожароизвестяване до 2020 г. 

Подстанция „Пампорово“ 110/20 kV, която има множество въздушни и кабелни 

връзки на средно напрежение (СН) 20 kV и е свързана с Подстанция „Смолян“ 110/20 kV 

чрез BE 110 kV „Перелик“. 

Съществуващите 2 бр. електрически подстанции 110/20/0,4 kV имат възможност за 

развитие на мрежа средно напрежение с използване на кабелни или въздушни линии.   

 Електроразпределение  

Община Смолян се обслужва от „ЕВН – България“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 

Електроразпределителната система е добре развита и разполага с капацитет да приеме нови 

потребители. Община Смолян попада в териториалния обхват на два клиентски енергийни 

центъра от структурата на ЕР Юг - КЕЦ Смолян и КЕЦ Девин. 

В момента на територията на общината (по данни предоставени чрез възложителя от ЕР 

Юг ЕАД) има изградени (по данни предоставени от ЕВН – България): 

 Въздушни и кабелни линии средно напрежение 20 kV – 310 км 

 Трафопостове – 323 бр. 

 Централи от възобновяеми източници (ВЕИ) – 15 бр. с обща инсталирана 

мощност 2080,23 kW 

 

Таблица 63: Върхови товари на подстанции за последните години  

Обекти 2014 2015 

п/ст "Смолян" 25 MW 26 MW 

п/ст "Пампорово" 20 MW 21 MW 

Източник: EVN Група  

http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2895
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2895
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2895
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2895
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2895
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2895
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 Възобновяеми енергийни източници 

На територията на Община Смолян съществуват множество ВЕЦ и микро-ВЕЦ, като 

повече информация за тях е представена на таблицата по-долу. 

Таблица 64: ВЕЦ и микро-ВЕЦ 

ВЕЦ/МВЕЦ Инсталирана Мощност MW 

ВЕЦ „Ухловица“ 0,25 

ВЕЦ „Малаков камък“ 0,272 

ВЕЦ „Горски дол“ 0,5 

ВЕЦ „Черна“ 0,28 

ВЕЦ „Речица“ 0,135 

ВЕЦ „Устово“ 0,7 

МВЕЦ „Мугла“ 0,58 

МВЕЦ „Алеко и синове Кутела“ 0,325 

МВЕЦ „Хубча“ 0,2 

Обща инсталирана Мощност MW 3,242 

Източник: ПДУЕК (2021-2030) 

 Геотермална енергия 

Областта като цяло е богата на минерални и термоминерални води, но на територията на 

община Смолян няма установени и проучени минерални води с доказани свойства. 

Считаните за такива – извор Влаховски, намиращ се на левия бряг на река Черна, под кв. 

Влахово и 6 бр. 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. 

 Вятърна енергия 

Вятърната енергия е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на 

въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често в 

електрическа или механична. 

Механична енергия е онази, при която вятърът е използван за задвижване на 

платноходи, за изпомпване на вода за напояване, или за задвижване на вятърни мелници. 

Електрическа енергия е онази, при която с помощта на електрически генератори силата 

на вятъра може да се превърне в електричество. 

Вятърната енергетика е бурно развиващ се отрасъл, за което свидетелства фактът, че в 

края на 2018 г. общият капацитет на ветрогенераторите в България е 698,9 MW инсталирана 

мощност и произведена енергия в размер на 1408,80 GWh. Посочените данни не обхващат 

единично или групово инсталирани ветрогенератори за собствени нужди. 
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Вятърната енергия е чиста, без вредни емисии, но има някои странични ефекти върху 

околната среда, не допуска разливане на вредни материали и хидравлични течности, не 

провокира промени в микроклимата, опасност за птиците, загрозяване на пейзажа и други. 

Ветровият потенциал в община Смолян се определя е посоката и плътността на ветровете 

и е показан на долната карта: 

Карта 8: Ветрови потенциал на община Смолян 

 
Източник: НИМХ 

Плътността на ветровия потенциал на общината зависи от релефа, общото движение на 

въздушните маси и близостта до големи водни басейни, като морето например. Така на 

практика всички ключови елементи на природната среда участват във формирането на 

оценката за плътността на вятъра и съответно  в предварителното планиране на вятърни 

енергийни мощности. 
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Карта 9: Ветрови потенциал и плътност на енергийния поток в  България 

 

Карта: НИХМ 

В този смисъл оценката на вятърния потенциал на община Смолян не може да бъде 

резултат единствено и само на местни фактори, а зависим от националните показатели на 

вятърната динамика и местоположението на всеки един потенциално перспективен район 

на разглежданата територия. Затова прегледът на националните ветрови показатели на 

плътността дават и предварителна оценка за възможностите на община Смолян.  

Както личи от картата, слабите ветрове (до 1,5 m/s) достигат 85% от случаите в годината. 

Умерените ветрове (6-10 м/сек) имат още по-ограничена проява – едва около 6-8%. 

Енергийният потенциал на вятърната енергия, взета средно за година на ниво 10 m над 

земната повърхност, може схематично да се раздели на три района. 

Първият район (Зона А) включва обширните равнинни части на страната (Дунавската 

равнина, Тракийската низина, Софийското поле, долините на р. Струма и р. Места и района 

на Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра като правило не 

превишава 2 м/сек. Най-висока там е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а 

най-ниска - през есента (септември, октомври). Добре е изразен денонощният ход на 

скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана. 

Вторият район (Зона Б) - Зона на малка ветрова енергетика – обхваща части от страната, 

които са разположени на изток от линията Русе - В. Търново - Елхово и Дунавското 

крайбрежие, а също така откритите нископланински части до височина около 1000 м., 

където средната многогодишна скорост на вятъра се изменя от 2 до 4 м/сек. Годишният 

максимум на скоростта е през зимата (февруари, март), а денонощният - през деня. 

Минималната скорост на вятъра тук е в края на лятото и началото на есента (август, 
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септември). По Черноморското крайбрежие се наблюдава определено изместване в 

годишния ход на скоростта: максимумът е през февруари, а минимумът - през юни, юли. В 

района на вдадените в морето части от сушата (на носовете) средната скорост на вятъра 

превишава 4 м/сек. 

Третият район (Зона В) обединява откритите и обезлесени планински места с височина 

над 1000 м. Той се отличава с високи средни скорости на вятъра, значително превишаващи 

4 м/сек. Максимумът на скоростта тук е през зимата (февруари), а минимумът през лятото 

(август). Денонощният ход на скоростта се проследява добре само в преходните сезони - 

максимумът е през нощта, а минимумът през деня. 

Община Смолян попада в зона А от схематичното разделение. 

В зона А средната многогодишна скорост на вятъра не превишава 2 м/сек. Годишният 

максимум на скоростта е през зимата (февруари, март), а денонощният - през деня. 

Максимумът на скоростта тук е през зимата (февруари), а минимумът през лятото (август). 

Денонощният ход на скоростта се проследява добре само в преходните сезони - максимумът 

е през нощта, а минимумът през деня. 

В община Смолян ветровият потенциал съответно е 60-65% през зимата и пролетта и 40-

35% през лятото и есента. Продължителността на вятъра със скорост до 1,5 m/s през зимата 

и пролетта е около 2 300 – 2 400 ч. През лятото и есента горната продължителност се 

намалява с около 200 ч. 

Ветроусловията се оценяват в седем енергийни класа, които във възходящ ред показват 

прогресивно увеличение на плътността на ветровата мощност. Класификация на местата в 

зависимост от средногодишните скорост и плътност на мощността на вятъра на 10 м и на 50 

м над земната повърхност, според Battelle Wind Energy Resource Atlas, е показана на 

следващата таблица: 

Таблица 65: Класификация по Battelle Wind Energy Resource Аtlas 

Клас според 

плътността на 

мощността на вятъра 

              10 метра                50 метра 

Плътност, 

W/m2 

Скорост на 

вятъра, m/s 

Плътност, W/м2 Скорост на 

вятъра, m/s 

1 <100 <4.4 <200 <5.6 

2 100-150 4.4-5.1 200-300 5.6-6.4 

3 150-200 5.1-5.6 300-400 6.4-7.0 

4 200-250 5.6-6.0 400-500 7.0-7.5 

5 250-300 6.0-6.4 500-600 7.5-8.0 

6 300-400 6.4-7.0 600-800 8.0-8.8 

7 >400 >7.0 >800 >8.8 

Източник: Battelle Wind Energy Resource Аtlas 

Плътността на ветровата мощност е основната характеристика за оценка на 

ветроенергийния потенциал. До скоро се считаше, че технико-икономически рентабилни 
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са места с клас 3 (300≤Pw≤400) при 50 метра височина или по-голям. Място с клас 3 

съответства на средногодишна скорост на вятъра по-голяма от 6,4 m/s (при 50 м височина). 

Местата с клас 4 и повече са подходящи за създаване на големи ветроенергийни ферми 

(паркове). За създаване на големи, свързани към електропреносната мрежа, паркове за 

производство на ел. енергия се изисква годишна средна скорост на вятъра над 5 m/s. При 

скорости от 3 до 5 m/s на височината на оста на турбината е подходящо изграждане на 

самостоятелни (автономни) ветрогенератори за зареждане на акумулатори и механични 

приложения като изпомпване на вода. 

Налице е и друга класификация, свързана с отчитането на степента на използваемост на 

терена в национален мащаб: 

Таблица 66: Класификация на вятърен потенциал според използваемост на терена 

КЛАС 
Степен на използваемост  на 

терена, % 
Достъпни ресурси, GWh 

1 62.9 18 522 

2 76.5 12 229 

3 57.3 12 504 

4 31.0 2 542 

5 32.5 1 200 

6 28.4 1 715 

7 86.4 3 872 

8 25.0 8 057 

Общо  62 256 (5 354 ktoe) 

Източник: ПДУЕК Смолян 

Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на 

следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови 

съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични 

територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните 

сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; 

техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощности. 

Степента на използваемост на терена се определя като среден % от използваемостта на 

терена. 

Клас 0-1 е характерен за района на Предбалкана, западна Тракия и долините на р. 

Струма и р. Места. 

Клас 2 - характерен за района на Дунавското крайбрежие и Айтоското поле. 

Клас 3 - характерен за Добруджанското плато и средно високите части на планините 

Клас 5-6 - Черноморското крайбрежие и високите части на планините 

Клас 7 - района на нос Калиакра и нос Емине и билата на планинските възвишения над  

2000 m надморска височина 

Клас 8 - високопланинските върхове. 
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Тази класификация сочи, че съществуват обективни пречки за използването на 

енергията от вятъра на територията на община  Смолян. 

Освен забраната за осъществяване на стопанска дейност в защитените територии, 

допълнително съществува забрана за изграждане на вятърни електроцентрали на отстояние 

по-малко от 500 метра от границите на урбанизираната територия, което допълнително 

ограничава развитието на ветрогенераторите, мощности в Община Смолян. 

Изграждане на големи ветрогенераторни паркове, при сегашните технико- 

икономически условия за територията на община Смолян, е нерентабилно. 

В този аспект, при силно инвестиционно намерение е препоръчително преди да се 

инвестира в конкретен терен, да се извърши ветроенергиен одит, за да може да се определят 

с висока точност параметрите на генератора, стойността на инвестицията и срока на 

възвръщаемост. 

Фактор за ограничаване на ветропарковете или единични ветрогенератори са и 

защитените територии, разположени на територията на община Смолян и места, свързани 

с местообитанията на птиците включени в Натура 2000. 

Следва да се избягва инсталирането на вятърни паркове в близост до резерватите за 

птици или близо до зоните на тяхната миграция, както и да се увеличат превантивните 

мерки. 

В Община Смолян съществува потенциал за изграждане на единични ветрогенератори 

или групи, но тяхното изграждане ще зависи от икономическата и екологичната оценка на 

избрания терен. 

Генералният извод, който може да се направи, е че според направените изследвания на 

територията на Община Смолян няма потенциал на вятъра, който да бъде оползотворен за 

производство на енергия. Тези резултати не изключват възможностите за наличие на места 

с подходящи за оползотворяване, ветрови параметри. Това може да бъде опровергано с 

конкретни допълнителни измервания, които може да бъдат направени от интересуващите 

се инвеститори. 
 

 Слънчева енергия 

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се 

наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. 
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Карта 10: Слънцегреене в България 

 
Източник: НИХМ 

Териториално, България се разделя на три слънчеви зони като средната годишна 

продължителност на слънцегреенето е около 2 150 часа и представлява около 49% от 

максималното възможно слънцегреене. Това ясно е илюстрирано на представената карта. 

Община Смолян се характеризира с добра годишна продължителност на слънчевото 

греене – 2 170 часа/год.  

Карта 11: Годишна сума на слънчевата радиация в Р България и оптимален наклон на 

фотоволтаичните модули 

 
Източник: НИХМ 
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 Фотоволтаици 

Долните данни показват слънчевият интензитет за зона I, в която попада и  община 

Смолян. 

Таблица 67: Слънчев интензитет на територията на община Смолян 

Отоплителен 

сезон 

Начало: 21.10. 

Край: 25.04. 

Изчислителна външна 

температура 
-15,0 °C 

Ден градуси при средна 

температура в сградата 19 oC 
2 800 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Брой изчислителни дни в месеца 

2

8 

Брой дни в 

месец 
31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Средна месечна температура [ºC] 

Температура 0,5  0,9 4,0 9,7 14,9 18,4 21,0 20,7 15,8 11,6 6,3 0,7 

Източник: ПДУЕК Смолян 

Понастоящем са се наложили три основни типа фотоволтаични модули – 

монокристални, поликристални и тънкослойни (нановолтаици). Всеки един от трите типа 

модули има своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат отчитани при 

проектирането и реализирането на конкретни технически решения. Този отрасъл от ВЕИ е 

един от най-бързо развиващите се в момента и се очаква показателите към 2030   г. да бъдат 

съществено подобрени. 

Понастоящем, средно прогнозируем добив от 1 МWh/г. от 1 kWp инсталирана мощност 

е реалистичен показател за условията на Община Смолян. Съществуват изследвания, които 

посочват с около 30% по-високи прогнозни стойности, но те не отчитат два съществени 

фактора, които са много специфични при изграждането на покривни фотоволтаични 

инсталации: 

 Вероятността от силно заснежаване/обледяване през зимния сезон, което предвид 

затруднената поддръжка на покривните инсталации ще води до загуба на 

работоспособност на инсталациите при тежки метеорологични условия; 

 Вероятността от по-силното замърсяване на фотоволтаиците предизвикано от 

прахови частици и екскременти на птици. 

Развитието на технологиите на GridConnected инверторите с малка мощност предполага, 

че акумулаторни уредби към фотоволтаичните инсталации в близко бъдеще  няма да бъдат 

използвани, освен в случаите на екстремно подобряване на технологиите за съхранение на 

енергия. При сегашните технологии фотоволтаични модули и предвид спецификата на 

покривните инсталации, които имат по-добро запълване за м2 на инсталираната мощност, в 

сравнение с големите фотоволтаични централи, инсталирането на мощности от порядъка на 
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0,1 kW/m2 e постижимо. За условията на Община Смолян е очаквано приложение да намерят 

следните типове фотоволтаични инсталации: 

 Покривни от 6 до 30 kWp, GridConnected, monocrystal или polycristal за еднофамилни 

и многофамилни сгради; 

 Покривни от 30 до 100 kWp, GridConnected, monocrystal или polycristal за частни и 

стопански обекти; 

 Покривни от 100 kWp до 300 kWp, GridConnected, monocrystal или polycristal за 

индустриални халета, търговски обекти и др. стопански постройки; 

 Покриващи конструкции на паркинги, открити площи и др. от 300 kWp до 2МWp, 

GridConnected, monocrystal или polycristal; 

 Тънкослойни от 30 до 60 kWp, Grid Connected за вграждане в стъклопакети и др. на 

големи остъклени площи или декоративни покрития стени, покривни конструкции и 

др. на големи сгради, търговски обекти, стопански сгради и др.; 

 PVT модули (комбинация на фотоволтаик и слънчев колектор за битова топла вода) 

– иновативна технология. 

На територията на Община Смолян са изградени няколко фотоволтаични   инсталации с 

малък капацитет. Те са изброени на таблицата по-долу: 

Таблица 68: Действащи фотоволтаични инсталации в община Смолян 

Наименование ФЕЦ Инсталирана мощност MW 

ФтЕЦ „Стойките“ 0,00483 

ФЕЦ „Капман Грийн Енерджи Фонд“ 0,015 

ФтЕЦ „Недстар – Смолян“ 0,008 

ФтЕЦ „Смолник Енерджи“ 2,8128 

Общо инсталирана мощност MW 2,84063 

Източник: ПДУЕК Смолян 

 Колектори за битова топла вода (БТВ, БГВ) 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на   слънчевите 

термични инсталации предизвиква периодът късна пролет - лято - ранна есен, когато 

основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България, са най-

благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, 

като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се 

приема като най-активен по отношение на слънчевото греене. За този период може да се 

приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 000 h, среден ресурс на слънчевата 

радиация – 1 100 kWh/m2. 

Съществуват различни технологии слънчеви колектори, като понастоящем най-

ефективни се явяват вакуумно–тръбните. 

Понастоящем, средно прогнозируем добив от 3 МWht/год. от 1 kWt инсталирана 

мощност е реалистичен показател за условията на община Смолян. 
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На база проведени експерименти може да се твърди, че при селективен тип колектор 

специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m2, а за 

неселективен тип - 364 kWh/m2 (следователно ефективността на преобразуване на слънчева 

енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на неселективната). Въпреки 

това, към момента в Община Смолян са намерили приложение предимно неселективните 

слънчеви термични системи за топла вода за битови нужди на жилищни, обществени и 

стопански обекти. Тук решаващо значение имат технико-икономическите показатели, а 

също така и експлоатационния фактор – поддръжка. 

Поради силното намаляване на цените на слънчевите термични колектори и високата им 

ефективност, може да се твърди, че има значителен интерес от гражданите да инвестират в 

такъв тип съоръжения. Съществена пречка за момента се явяват затрудненията свързани с 

издаване на разрешения за инсталирането им, а също така и регламентирането на 

междусъседските отношения. 

Към момента на обществени сгради в Община Смолян няма изградени фотоволтаични 

централи (PV). Има изградени инсталации от БГВ на покривите на общински и частни 

сгради. 

Изводи 

 Електропреносната мрежа на общината е добре развита и поддържана; 

 Авариите по електропреносната мрежа са рядкост и те най-често са в резултат на 

природни бедствия или износване на технически съоръжения, отговарящи най-

отдалечените и периферни населени места на територията; 

 Консумацията на ел. енергия не надвишават средните за страната стойности и трудно 

може да се говори за неефективно използване на електричество; 

 Географските условия за производство на електричество от ВЕИ не са достатъчно 

добри и не предполагат дългосрочен и траен инвеститорски интерес. 

 

6.3. Телекомуникации 

Телефонната мрежа, като основна инфраструктура за интегралните съобщителни 

услуги, е с определящо значение за развитието на всяка териториална общност. С 

навлизането на цифровизацията, връзката е много по-качествена и с разширен набор от 

услуги: монтиране на ISDN телефонен пост; интернет връзка по комутируема и 

некомутируема телефонна линия; цифрови и аналогови селищни и междуселищни наети 

телефонни линии и други допълнителни услуги. 

Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции и техните клонове в населените 

места на общината, в собствени обекти. Мрежата от пощенски станции в селата е добре 

развита и задоволява нуждите на населението, като тенденцията е за непрекъснато 

нарастване обхвата на предлаганите услуги. Освен това е добре развита мрежата за 

предоставяне на куриерски услуги. Преобладаващата част от територията на общината има 

покритие от мрежите на мобилните оператори, но в някои части сигналът не е добър. 
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Достъп до и използване на Интернет информационните и комуникационни технологии 

са един от водещите фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на 

знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество, 

осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието от 

развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално-икономически 

сектори. В съседните области Пловдив и Кърджали ползваемостта нараства с по-добри 

темпове от средните за ЮРЦ, корелиращи с нарастването на предлагането и относителният 

дял на ползващите интернет. 

Широколентовото покритие в България е над средните стойности за ЕС, но се 

наблюдава дисбаланс между гъсто населените места и слабо населените места. По данни на 

НСИ, през 2018 г. 71,5% от домакинствата в страната имат широколентов достъп до 

Интернет, като за градовете тази стойност е 75,7%, а за селата – 58%. Усилията за 

изравняване на възможностите и по-широк достъп за различните региони в страната дават 

резултат, защото разликите постепенно намаляват. 

Таблица 69: Домакинства с широколентов достъп до интернет (%) 

Домакинства 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо за страната 53,6 56,5 58,8 62,8 66,9 71,5 

по местоживеене       

Град 61,1 63,1 66,3 68,1 72,2 75,7 

Село 30,9 36,2 36 46,2 49,8 58 

Източник: НСИ 

Подобно на други инфраструктурни мрежи, пазарната логика на предоставянето на 

широколентови услуги е такава, че от гледна точка на потреблението не винаги е 

икономически изгодно да се инвестира в икономически слаби и изостанали региони. 

Бурното технологично развитие стои в основата на динамично променящата се среда за 

прилагане на телекомуникационни решения. Преходът към високоскоростни 

широколентови IP-базирани мрежи от следващо поколение, включително към 5G 

технологии в мобилните мрежи поставят сериозни предизвикателства пред всички 

участници в тези процеси. 

Нарастването на цифровизацията на телекомуникационната услуга за община Смолян 

осигурява на бизнеса и обществото разширен достъп до съвременни, ефективни и 

качествени съобщителни и информационни услуги, с което се създават дългосрочни 

условия за икономически растеж и конкурентоспособност на общината. Предлагането на 

съвременни далекосъобщителни услуги с европейски стандарт осигурява необходимите 

условия за развитие на информационните и комуникационните технологии и създаване на 

условия за развитие на информационното общество и икономика, базирана на знанието. 

Предоставянето на услугата INTERNET също е демонополизирана дейност, която се 

предлага от държавни и частни телекомуникационни и телевизионни оператори. 
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Постепенно, все повече населени места получават достъп до Интернет чрез интернет 

доставчици по наети линии. 

Съгласуването на действията за развитие на телекомуникационната инфраструктура и 

останалата инженерна инфраструктура трябва да се организира и прилага от община Смолян 

като основен собственик на терените, в които попадат трасетата на лицензираните 

оператори. Това е от съществено значение, тъй като в съвременните условия в т. ч. и 

ограниченията, наложени от COVID-пандемията, дигитализацията на дейностите обхваща 

все повече сфери от социално-икономическия живот на общината. Общината следва да 

работи в тясно сътрудничество с доставчиците на интернет за изграждане на необходимата 

инфраструктура за предоставяне на качествен интернет не само до домакинствата, но и до 

икономически субекти, какъвто ще бъде индустриалният  парк. 

Пазарът на телекомуникационните и куриерски услуги се отличава с висока 

диверсификация на предлаганите продукти и конкуренция между операторите, които ги 

предоставят. 

Съгласно изходни данни предоставени от КРС, радио и телевизионно покритие на 

територията на общината се осигурява от: 

 Мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване – БНР, „Дарик радио“ АД; 

 Мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване – „НУРТС Диджитъл“ ЕАД и „Фърст 

Диджитъл“ ЕАД. 

Съгласно действащия национален технически стандарт, „покритие“ е налице, ако 

приемната антена и фидер за UHF (дециметров обхват) отговарят на следните условия: 

 Антената е с вертикална поляризация (елементите на антената да са разположени 

вертикално); 

 Антената е монтирана на 10 метра над нивото на земята; 

 Антената е насочена в посока на най-добрия сигнал;  

 Усилване на антената над 10 dB (d); 

 Затихване във фидера (кабелът между антената и приемника) под 3 dB.   

Приемане на ефирна телевизия с вътрешна антена е възможно само в големите градове 

и/или при липса на големи препятствия за сигнала. 

Телекомуникационната инфраструктура покрива територията на общината по 

отношение на телефонизацията с цифрови апарати и покритието от мобилните оператори. 

Предлагането на високоскоростен интернет се осигурява от достатъчно на брой фирми. 

Достъп до интернет имат всички обществени институции и значителна част от обитаваните 

жилища, които имат компютър, но следва да се изгради пълно покритие на територията на 

общината, както и да се подобри качеството на 3G и по-висок клас мрежа за пренос на данни. 

По внедряване на цифрова комуникационна и преносна инфраструктура се предвижда 

поетапно изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на населените места на 

община Смолян и изработване на цифров модел на плана за регулация, гр. Смолян. 
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Карта: Населени места в Република България и покритието им с ефирна цифрова 

телевизия от мрежата на НУРТС Диджитъл с 96,2% покритие (формат мултиплекс):  

 

Източник: „НУРТС Диджитъл“ ЕАД  

 

Територията се осигурява с телекомуникационни услуги от операторите „Теленор 

България“ ЕАД, „Мобилтел“ ЕАД и местен доставчик „Фотон К“ ЕООД.  

„Теленор България“ ЕАД (днес Yettel) е предоставил информация с писмо с 

изх.№IT40906/20.05.2016 г. На територията на Община Смолян, „Теленор България“ ЕАД 

не разполага с подземна съобщителна инфраструктура. Разполага със 17 бр. базови станции. 

„Теленор България“ ЕАД има пълно GSM и UMTS покритие на територията на община 

Смолян, с изключение на селата Петково, Мугла, Сивино, Турян, Киселичево, Габрица, 

Люлка, Черешовска река, Върбово, Кукувица, Черешките, Кремене, Надарци, Сърнино, 

Пещера, Потока, Баблон и Чамла, чиито покритие в момента е частично. 

Интернет покритие се осигурява през мобилната мрежа на „Теленор България“ ЕАД, 

като обхвата му е описан по-горе. Телевизионно покритие не се предлага. 

„Мобилтел“ ЕАД (днес А1) е предоставил информация с писмо с изх.№3553/20.04.2016 

г. Фирмата е изградила и ползва линейна инфраструктура (кабелни линии), както и отделни 

обекти – базови станции, част от мобилната мрежа на територията на община Смолян. 

Оптичното кабелно трасе на дружеството осъществява връзка с територията на съседни 

общини. 

„Фотон К“ ЕООД осигурява кабелна мрежа на територията на гр. Смолян и кварталите 

Райково и Устово, с. Смилян и с. Момчиловци.  
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6.4. Газоснабдяване 

 

 Обща характеристика 

Газификацията в община Смолян се извършва от дружеството „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ 

ООД, притежател на лицензия №Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия №Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 

Смолян за срок от 35 години. Проектът за газификация на община Смолян трябва да 

осигурява възможност за достъп до природния газ и ползването му от всички клиенти, като 

предвижда доставка на промишлени и търговски потребители, на обществени и социални 

заведения, и на домакинствата. 

Бизнес планът отразява намеренията и реалните възможности на дружеството, 

базиращите се на натрупания опит в областта на газоразпределението и снабдяването с 

природен газ, и на наличния потенциал от финансови, технически и организационни 

възможности на компанията. 

Осигуряването на възможност за потребление на природен газ ще създаде редица 

предимства на населението, живеещо на територията, и на бизнес компаниите в района. 

Предвид отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния 

планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ ще се осъществи по 

така наречената технология „Виртуален газопровод“- доставка на компресиран природен 

газ в полуремаркета с бутилкови групи. 

 Брой потребители на природен газ 

Потребителите на природен газ са разпределени по групи и подгрупи в зависимост от 

годишното им потребление, като техния брой е показан на следващата таблица: 

Таблица 70: Клиенти по групи, потребители  на природен газ 

Брой потребители (бр.) 2018 2019 2020 

Промишлени клиенти 2    5 8 

Обществено-административни и търговски  клиенти 1 11 21 

Битови клиенти 30 99 174 

ОБЩО 33 115 203 

Източник: Община Смолян 

От таблицата се вижда, че само за период от две години броят потребители се е повишил 

с 84%. Продажби на природен газ за периода 2014-2019 г. по потребителски групи на  

територията на община Смолян са показани в следващата таблица. 
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Таблица 71: Продажби на природен газ 2014-2019 г. 

Природен газ  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Природен газ – 

общ. Партиди 

 

хнм3 

 

133 

 

122 

 

125 

 

106 

 

120 

 

107 

Природен газ 

Битов сектор 

 

хнм3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,8 

Природен газ 

промишлен сектор 

 

хнм3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

75 

Природен газ сектор 

Транспорт 

 

хнм3 

 

44 

 

44 

 

289 

 

199 

 

199 

 

197 

Източник: Райков Сервиз ООД (ПДУЕК на Община Смолян) 

Инвестиционната програма на „Райков Сервиз“ ООД за газификация на населените 

места в община Смолян е предвиждала изграждането на 13 650 м газоразпределителна 

мрежа, от която 10 340 м разпределителни газопроводи и, 3 310 м. отклонения до 

потребителите, както и монтиране на системни съоръжения, обслужващи мрежата. 

Инвестицията в газоразпределителна мрежа и прилежащите й съоръжения, включително 

съоръженията за потребителите е на обща стойност към 1 807 хил. лв. В горепосочените 

данни не е включен изграденият през 2017 г. разпределителен газопровод с дължина 922 м 

на стойност 83 хил. лв. и инвестицията в площадката в гр. Смолян за разполагане на 

газорегулаторния пункт и ремаркета за транспортиране на компресирания природен газ на 

стойност 404,4 хил. лв. 

В плановете си дружеството е възнамерявало да разшири мрежа за доставка на природен 

газ и да позволи доставка на същия до нива от 3 146 хнм3 в краткосрочен период. 

В средносрочен период е предвиждано да се изгради газоразпределителна мрежа до 

нови обекти в жилищен комплекс „Стар център“ и жк „Невяста“ в гр. Смолян, да се изгради 

и въведе в експлоатация площадката с регулаторна станция на к. к. Пампорово в местност 

„Малина“, да се изградят разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до 

обществено административни клиенти в к. к. Пампорово с изградена вътрешна газова 

инсталация – „Пампорово ски резорт“, х-л „Маркони“, х- л „Малина-вилно селище“, х-л 

„Малина резиденс“, х-л „Стриим резорт“ и Творчески  дом БНТ. Имало е намерения през 

следващите години инвестиционната програма да продължи с изграждането на 

разпределителна мрежа както в град Смолян и курортен комплекс Пампорово, така и с 

изграждане на разпределителни газопроводи в село Широка лъка  и село Момчиловци и 

присъединяване на потребители към мрежата на дружеството. В по дългосрочен период се 

е предвиждало изграждането на отклонение и АГРС към община       Смолян от основната 

линия на газовия интерконектор Стара Загора - Комотини (Dy 800, 75 bar., предвидена на 

1,2 км източно от Кърджали).  
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Изводи: 

 Развитието на газоразпределителния проект на територията би имало положителен 

ефект, ако доставките на газ са гарантирани в дългосрочен план; 

  Развитието на газовите доставки на територията на общината е пряко зависимо от 

достъпа до националната газоразпределителна мрежа; 

 Общината има добро покритие на мобилни и радио комуникации в вкл. и в най-

отдалечените места. 
 

6.5. Топлофикационна система 

В град Смолян до 2010 г. работи районна отоплителна централа на нафта, която вече е 

изведена от експлоатация. Локалните отоплителни инсталации са широко разпространени в 

община Смолян. Функциите по отопление на сградите в Община Смолян, през зимния сезон, 

се изпълняват различните видове отоплителни системи. 

Отоплителните системи се разделят на две основни групи в зависимост от мястото на 

топлинния източник. Когато източникът на топлина е в самото помещение, което се 

отоплява, отоплителните устройства спадат към групата на локалните отопления. Такива са 

различните видове камини, печки, чугунени отоплителни печки, комбинирани печки и др. 

При тази група отоплителни устройства, една част от топлината се предава директно или 

индиректно на въздуха и предметите в помещението. 

Втората група е локалното отопление (тип - парно). При локалните отоплителни 

системи източникът на топлина се намира в отопляемата сграда, къща и обикновено е 

някакъв вид котел, който се обслужва от собствениците на същата тази сграда. 

Локалното отопление (парно) бива гравитационно и помпено, като второто, в последно 

време, преобладава поради редицата му предимства. За да се осигури отопление на сгради 

и домове с по-голяма хоризонтална разгънатост, е необходимо поставянето на помпа, която 

гарантира добрата работа и на най-отдалечените радиатори. В последните няколко години 

циркулационните помпи се усъвършенстваха технически. Произвеждат се помпи с голям 

обхват по отношение на дебит, напор, с относително малка мощност на електродвигателите 

и са безшумни при работа. Произвеждат се безсалникови помпи за без фундаментен, 

директен монтаж на тръбопровода. Ето защо помпените отопления се наложиха 

категорично и при малки домове. Общите схеми на помпеното отопление не се различават 

от схемите на инсталациите с естествена циркулация на водата. В зависимост от мястото на 

разпределителния тръбопровод, те също биват и също могат да бъдат с горно, долно 

разпределение и от колекторен тип, а тръбната мрежа - двутръбна или еднотръбна. 

Локалното отопление (парно) ще навлиза все повече при битовите потребители в Община 

Смолян при комбиниране със соларни инсталации за БГВ. 
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6.6. Водоснабдяване и канализация 

6.6.1. Водоснабдяване 

Територията на Община Смолян попада в обхвата на Област Смолян, на чиято 

територия са областния град Смолян и още 85 бр. населени места. 

От тях ВиК операторът „ВиК” ЕООД – Смолян обслужва 61 бр. населени места от общо 

87 бр. на територията на община Смолян. Останалите населени места, необслужвани от ВиК 

оператора, се водоснабдяват чрез малки, не добре развити водоснабдителни системи, 

изграждани и обслужвани по стопански начин от местното население. Водата в тези 

населени места се подава гравитачно. 

От общия брой население на територията на Община Смолян от 38 272 души, ВиК 

операторът обслужва 36 967 души, или доставя вода за питейно битови нужди на 96,6 % от 

населението. 

Като цяло водоснабдителната система на община Смолян се характеризира с големият 

си брой водоизточници, от които се покриват нуждите от вода в района. Съществените 

елементи на системите за всички населени места са външните (довеждащи) водопроводи, 

характеризиращи се с голяма дължина и изградени често в труднодостъпни планински 

терени, множество малки резервоари, каптажни шахти, облекчителни шахти, шахти с 

въздушници и други съоръжения, по трасетата на водопроводите. 

Съгласно данни на БДИБР на територията на общината са учредени 5 броя санитарно-

охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и бутилиране на 

подземни води: 

 СОЗ-А-21/07.06.2005 г. - СОЗ около изворна група „Серафимовско дере“ за 

бутилиране на вода на „Смилян – 21 век“ в землището на с. Смилян; 

 СОЗ-А-225/28.10.2011 г . - СОЗ около КИ „Извора“ за ПБВ на група с. Орешица в 

землището на с. Орешица;  

 СОЗ-А-240/08.05.2012 г. - СОЗ около КИ „Свети Дух 1,2 „Баирево блато 1 и 2“, 

„Билево блато“ и „Орлов камък“ за ПБВ на гр. Смолян; 

 СОЗ-А-246/23.11.2012 г. - СОЗ около КЕИ „Дараков дол“ ва ПБВ на с. Могилица в 

землището на с. Буката; 

 СОЗ-М-272/20.05.2014 г. - СОЗ около КИ „Мечо селище“ за самостоятелно ПБВ на 

„Цех за бутилиране на изворна вода“, в землището на с. Гела.  

В подземните водни тела има зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона 

за водите. Община Смолян не попада в зона за защита на водите, включена в Раздел 3, т. 4.2 

от ПУРБ на БДИБР. 
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 Водоизточници 

Питейно-битовото водоснабдяване на община Смолян се подсигурява основно от 

подземни води чрез изградените каптажи, водохващания на реки и планински дерета. 

Повечето от съоръженията са с изминал период на експлоатация повече от 50-60 г. 

Обслужваните от ВиК оператора 61 бр. населени места се захранват от 168 бр. отделни 

водоизточника (159 броя извори и 9 броя речни/планински водохващания). От тях само за 

16 броя има издадени разрешителни за водоползване от БДИБР с център Пловдив. Те са за 

по-големите и значими водоизточници, водоснабдяващи гр. Смолян и близките населени 

места - с. Бостина, с. Соколовци, с. Влахово, с. Подвис, с. Търън, с. Ровина, к. к. Пампорово, 

също за с. Могилица и за с. Момчиловци. 

За останалите водоизточници няма издадени разрешителни за водоползване. По 

информация от ВиК оператора на територията на Община Смолян има наличен архив от 

документи за по-голямата част от тях, на базата на които следва поетапно да се пристъпи 

към издаването на разрешителната документация. 

Повечето от водоизточниците имат изградени СОЗ – пояс I около съоръженията. 

Необходими са обаче допълнителни мерки и инвестиции за учредяването на СОЗ, 

подновяването на огражденията и обозначенията на водоизточниците. Дебитите на 

подземните водоизточници варират  в широки граници, но като цяло са постоянни  през 

годините на експлоатацията им и имат  изразено  пролетно-лятно водоотдаване  и   есенно-

зимно маловодие. 

Таблица 72: Общ брой  водоизточници по водоснабдителни системи 

№ Водоснабдителна система 

/наименование на 

водоизточника 

Добито 

водно 

количество , 

m3 

№ Водоснабдителна 

система 

/наименование на 

водоизточника 

Добито 

водно 

количество 

, m3 

 ВС Смолян 1 266 594  ВС Превала 92 552 

1  
изв. Бралото - Разр. 

№301377/05.06.2006 г.  
450 110  77  изв. Касъка  2 203  

2  
изв. Св. Иван - Разр. 

№301377/05.06.2006 г.  
209 117  78  изв. Мечо селище  5 358  

3  
изв. Орлов камък - Разр. 

№31510147/18.02.2009 г.  
6 094  79  изв. Енибунар  4 452  

4  
изв. Билево блато - Разр. 

№31510147/18.02.2009 г.  
9 130  80  изв. Даракчиеви ливади  7 484  

5  
изв. Баирево блато1, 2 - 

Разр.№1510147/18.02.2009  
7 304  81  изв. Краището  7 685  



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

183 | с т р .  
 

6  

изв. Св. Дух 1, 2, 3 - 

Разр.№31510147/18.02.2009 

г.  

11 874  82  изв. Енибунар  7 378  

7  изв. Студен вриз  104 749  83  изв. Каракайнак  6 961  

8  изв. Гаврилови ливади 1, 2  78 179  84  изв. Каровското 1, 2  2 647  

9  изв. Лагера  21 348  85  изв.Калайджиевата вода  5 299  

10  изв. Крива река  11 696  86  изв. Хаджиевата колиба  5 427  

11  изв. Юмеркехайовия 1, 2  102 535  87  изв. Шоковата вода  6 250  

12  изв. Хардалийски     88  
изв.Семерджиеви 

ливади  
5 216  

13  изв. Станевски  150 392  89  изв. Кольовата вода  5 346  

14  изв. Белият камък 1, 2, 3  104 066  90  изв. Чернатица  5 444  

    ВС Пампорово  450 580  91  изв. Ваньовата вода  5 141  

15  изв. Студенец 1, 2, 3  36 020  92  изв. Карабалкан  5 083  

16  изв. Картала  36 018  93  изв. Кайнарджа  5 178  

17  изв. Воения 1, 2  36 020      ВС Смилян  141 933  

18  изв.Извори 8,9,10,11,12,12А  36 018  94  изв. Буневица  7 987  

19  изв. Кьорбунар  36 020  95  

реч. в-не Конска река 1, 

2 Разр № 31110027/ 

28.03.2017 г.  

99 464  

20  
изв. Мугла 1, 2 - 

Разр.№301239/26.01.2006 г  
19 886  96  изв. Русина  3 255  

21  реч. в-не Козуяташко дере  30 437  97  изв. Извора 1, 2, 3  3 067  

22  реч. в-не Стикленско дере  30 437  98  изв. Маджарово  5 966  

23  реч. в-не Туралско дере  30 437  99  изв. Кочиново дере  6 280  

24  реч. в-не Солитско дере  30 437  100  изв. Бублянско дере  6 167  

25  реч. в-не Зорлийско дере  30 437  101  изв. Четалото  3 326  

26  реч. в-не Азмачовско дере  30 437  102  изв. Гоздевия извор  3 240  

27  реч. в-не Мече селище  30 437  103  изв. Белия извор  3 181  

28  
реч. в-не Голяма река - Разр. 

№3111009/ 09.03.2009  
34 745      ВС Арда  104 113  

29  изв. Буката  1 397  104  изв. Присое  286  

30  изв. Хулевски път  1 397  105  изв. Чуката 1, 2  782  
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   ВС Хубча  591 976  106  изв. Равнината  595  

31  
изв. Хубча - Разр.  

301377/05.06.2006 г.  
330 924  107  изв Сулевица  191  

32  
изв. Трандевица - 2 - Разр. 

№31510096/01.10.2008 г.  
   108  изв. Конаците  296  

33  изв. Веселинци  1 173  109  изв. Присойката  91  

34  изв. Падала  1 174  110  изв. Чукар  102  

35  изв. Росеново  4 789  111  изв. Елата  115  

36  изв. Курбанище  4 692  112  изв. Върха  130  

37  изв. Янковото  4 655  113  изв. Хаджиеви ливади  115  

38  изв. Авлията  4 808  114  изв. Надарци  137  

39  изв. Шурковото  1 287  115  изв. Бориково  2 253  

40  изв. Горна махала  1 158  116  
изв. Дараков дол - Разр. 

№ 31510146/ 18.02.2009  
17 273  

41  изв. Долна махала  1 217  117  изв. Грос  4 302  

42  изв. Караманджа 1, 2, 3  7 565  118  изв. Елезово  4 145  

43  изв. Клобуч  2 801  119  изв. Турманово 1, 2  3 386  

44  изв. Шулковица  3 006  120  изв. Симетево  770  

45  изв. Кольов чучур  3 297  121  изв. Равнината  975  

46  изв. Студенец  3 066  122  изв. Кадрин връх  909  

47  изв. Матини блата  2 843  123  изв. Варацки дол  587  

48  изв. Студенец 1, 2  2 974  124  изв. Аровски  457  

49  изв. Радеви води  2 874  125  изв. Студен вриз  2 397  

50  изв. Стайково корито  3 316  126  изв. Котубецко  399  

51  изв. Домузала  2 995  127  изв. Долната ограда  430  

52  изв. Шишмановски  1 095  128  изв. Калето  2 579  

 53  изв. Въпата  1 157  129  изв. Елезово  2 736  

54  изв. Маринчавска вода  904  130  изв. Габъра  235  

55  изв. Селската вода  815  131  изв. Присойката  220  

56  изв. Балицко 1, 2, 3  3 799  132  изв. Падината  244  

57  изв.Хайдушки поляни 1, 2, 3  3 372  133  изв. Кадър връх  2 773  

58  изв.Радичево  5 709  134  изв. Миево равнище  1 121  

59  изв. Гайдар  5 872  135  изв. Поляната  96  

60  изв. Селището  5 696  136  изв. Вълково  57  
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61  
изв. Инлюка - Разр. 

№31510170/11.06.2009 г.  
152 183  137  изв. Блатото 1, 2  911  

62  изв. Студен чучур  723  138  изв. Бунето  440  

63  изв. Момина вода 1, 2, 3  5 631  139  изв. Гергьовски  457  

64  изв. Ново пожаре  826  140  изв. Нивище  429  

65  изв. Вълчи капан  643  141  
изв. Сюлейманова 

чешма  
443  

66  изв. Маршевеловия  900  142  изв. Блатото  817  

67  изв. Майката  943  143  изв. Патрево  785  

68  изв. Каварджика  942  144  изв. Горния куз  896  

69  изв. Куртов врис  942  145  изв. Кръстиво  680  

70  изв. Могилата  943  146  изв. Долието  1 398  

71  изв. Паметника  942  147  изв. Студен вриз  1 413  

   ВС Чокманово     148  изв. Черни връх  1 152  

72  изв. Шангубар  1 465  149  изв. Кутела  1 172  

73  изв. Явора  1 465  150  изв. Грухата  9 935  

74  изв. Василчица  1 465  151  изв. Авлията  1 735  

75  изв. Лома  1 465  152  изв. Блатата  1 952  

76  изв. Потока  1 465  153  изв. Ком 1, 2  5 567  

       154 изв. Кьошка 1, 2, 3  5 158  

 

155  изв. Емерско  2 083  

156  изв. Къшлите  2 147  

157  изв. Елевото 1, 2  208  

158  изв. Чеплят 1, 2, 3  5 283  

159  изв. Хамбара 1, 2  4 784  

160  изв. Студения вриз  1 718  

161  изв. Соватя  1 366  

 ОБЩО   2 631 493  

Източник: ВиК Смолян 

Добитите водни количества от всички водоизточници за 2019 год. възлизат на                        

Q добити  = 2 631 493 m3 = 7209,60 m3/d = 83,44 l/s. 

Първоначалният преглед и анализ на общия капацитет на водоизточниците спрямо 

общото водопотребление установи, че водния ресурс е достатъчен за задоволяване на 

питейно-битовите нужди на населението на община Смолян. Само на отделни места се 
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отчита недостиг, който е възможно да се компенсира с прехвърляне на допълнителни водни 

количество от друг водоизточник в случай на завишено водопотребление спрямо 

нормативното (напр. с. Писаница, с. Хасовица, с. Стойките, с. Габрица).  

Таблица 73: Общ брой  водоизточници  

 

Водоизточници 

Общ брой  водоизточници -168 бр. • 159 броя каптажи (каптирани 

извори) 

9 броя открити речни 

водохващания 

Наименование № на Разрешително 

От тях 16 с 

разрешителни  

за водовземане 

извори „Смолянски езера“-7 бр. 

изв. „Св. Дух 1“, „Св. Дух 2“, „Св. 

Дух 3“, „Билево блато“, „Орлов 

камък“, „Баирево блато 1“, 

„Баирево блато 2“ 

№31510147/18.02.2009 г. 

извор „Бралото“ №301377 /05.06.2006 г. 

извор „Св. Иван“ №301377 /05.06.2006 г. 

извор „Хубча“ №301377 /05.06.2006 г. 

извор „Мугленски долен“ 

„Мугленски горен“ 

№301239/31.07.2006 г. 

речно водохващане  река „Голяма“-

Мугла 

№31110009/09.03.2009 г. 

извор „Трандевица 2“ №31510096/01.10.2008 г. 

извор „Инлюка“ №31510170/11.16.2009 г. 

извор „Дараков Дол“ №31510146/18.02.2009 г. 

Източник: ВиК Смолян 

 Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) 

За пречистване на питейните води на територията на община Смолян са изградени 3 

броя пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), а именно ПСПВ „Хубча“, ПСПВ 

„Превала“, ПСПВ „Смилян“. 

Стопанисването и експлоатацията им се извършва от ВиК оператора - „ВиК“ ЕООД - 

Смолян, като през тях за пречистване преминават около 14% от подаваната питейна вода 

във водоснабдителните системи. 

Общият капацитет на питейната вода, която може да премине през пречиствателните 

станции за питейни води е 386 л/с. В пречиствателни станции „Хубча“ и „Превала“, 

питейната вода се пречиства през бързи филтри, заредени с кварцов пясък. 

Пречиствателните станции за питейни води са двустъпални, като технологията осигурява 

утаяване, филтриране и обеззаразяване на водата. Водата се обработва допълнително с 

прибавяне на коагуланти. Обеззаразяването на питейната вода се осъществява чрез 

хлориране с хлор газ, посредством хлор – апарати. 
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В ПСПВ „Смилян“, водата се пречиства чрез бавни филтри, заредени с кварцов пясък. 

Поради отличните качества на подземните води използвани за питейно-битово 

водоснабдяване 86,74% от подадените водни количества във водоснабдителните системи от 

водоизточниците се пречистват единствено чрез дезинфекция – чрез дозаторни помпи и 

ръчно с избистрен разтвор на хлорна вар, съхраняван в бидони.  

Таблица 74: Кратки технически характеристики за водоснабдяването на Смолян 

Наименование Кратки Технически характеристики 

ПСПВ Хубча • За водоснабдяването на град Смолян  и  близки населени места. 

Водата постъпва в станцията  гравитачно по външен водопровод от 

карстов извор Хубча. 

Капацитет на станцията - 130 л/сек,  пусната в експлоатация през 1978 г. 

ПСПВ 

Превала 

• За  водоснабдяването на к. к. Пампорово и  част от град  Смолян.  

Водата се подава чрез ПС I-ви  II-ри подем от извор „Мугла –долен“ и 

открито речно водохващане „Голямата река“.  Капацитет на станцията - 

120 л/сек, пусната в експлоатация през 1980 г. 

ПСПВ 

„Конска река“ 

• За водоснабдяването на с. Смилян. 

• Водата постъпва в станцията гравитачно, чрез довеждащ водопровод 

от събирателна шахта на водохващания от ляв и десен ръкав на р. 

Конска. Капацитетът на станцията е Q= 10 l/s = 36  м3/час  

 

 Помпени станции 

На територията на общината са изградени общо 12 бр. помпени станции, които са 

собственост и се експлоатират от „ВиК“ ЕООД – Смолян. Мощността им варира по размер 

от много малки помпени агрегати (обикновено с инсталирана помпена мощност 5,55 кW), 

захранващи отделни населени места с население по-малко от 30 души, до помпена станция 

„Бралото“ - гр. Смолян (с инсталирана мощност 815 кW), която понастоящем захранва 2/3 

от населението на гр. Смолян с питейна вода. 

Към настоящия момент някои по-големи ПС са оптимизирани откъм автоматично 

управление чрез автоматика, но останалите помпени станции, които са експлоатирани 

повече от 20 години се нуждаят от подмяна на старите помпени агрегати с нови, и от 

цялостно ремонтиране на помпените сгради. 

Таблица 75: Местонахождение на помпените станции на територията 

№ Помпени станции –наименование Местонахождение 

1 ПС: Мугла „I,II и III –Подем“ с. Мугла 

2 ПС „Невястата“ гр. Смолян 

3 ПС „Бралото“ гр. Смолян 

4 ПС „Свети Иван“ гр. Смолян 
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5 ПС „Трендавица“ гр. Смолян 

6 ПС „Писаница“ с. Писаница 

7 ПС „Влахово“ с. Влахово 

8 ПС „Хасовица“ с. Хасовица 

9 ПС „Подвис“ с. Подвис 

10 ПС „Серафимово“ с. Полк. Серафимово 

11 ПС „Буката“ с. Буката 

 

 Резервоари 

За акумулиране на подаваните водни количества във водоснабдителните системи и 

осигуряване на необходимото налягане в разпределителните мрежи, питейната вода 

постъпва в над 120 бр. резервоари с полезен обем, вариращ между 50 м3 и 2000 м3. По оценки 

на ВиК, единствено за гр. Смолян и за к. к. Пампорово може да се отчете достатъчен обем и 

добро състояние на съоръженията. 

За останалите населени места водонапорните съоръжения нямат необходимия обем, 

подсигуряващ противопожарните водни количества. Повечето от резервоарите се нуждаят 

от спешна реконструкция на тръбните разводки в тях, хидроизолация на водните и сухите 

камери, монтаж на водомерни устройства. В таблицата по-долу са представени някои данни 

за изградените и използвани резервоари по населени места. 

Таблица 76: Изградени и използвани резервоари по населени места 

№ Населено място 

Обем на 

резервоара 

в м3 

Входящи/ 

довеждащи 

тръби /цол или 

мм/ 

Изходящи/ 

хранителни 

тръби /цол или 

мм/ 

Наличие на 

водомер 

1 с. Белев дол 40 Ø 80/ Ø 50 PE Ø 90 PE не 

2 с. Виево 32 Ø 60 етернит Ø 75 PE не 

3 с. Виево 60 Ø 150  етернит Ø 90 PE не 

4 с. Кутела 120 Ø80 етернит Ø80 етернит не 

5 с. Кутела 60 Ø 90 PE Ø 60 етернит не 

6 с. Петково 80 Ø 80 етернит Ø 89 стомана не 

7 с. Петково 60 Ø 50 PE Ø 89 стомана не 

8 с. Славейно 8 Ø 63 PE Ø 1 1/4 "стомана не 

9 с. Славейно 55 Ø90 PE Ø 80 етернит не 

10 с. Бостина 80 Ø 60 етернит Ø 2'' стомана не 

11 с. Бостина 15 Ø 32 PE Ø 60 етернит не 

12 с. Бостина 15 Ø 75PE Ø 2'' стомана не 

13 с. Влахово -д 60 Ø 80 етернит Ø 60 етернит не 
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14 с. Левочево 120 Ø 89 стомана 
Ø 40 PE /Ø 60 

етернит /Ø 63 PE 
не 

15 с. Момчиловци 200 Ø160 PE Ø 125 PE да 

16 с. Момчиловци 100 Ø 60 стомана   

17 с. Писаница 80 Ø 89 стомана Ø75 PE не 

18 с. Подвис 60 Ø 60 етернит Ø 60 етернит не 

19 с. Ровино  Ø 200 PE Ø 63 PE не 

20 с. Соколовци 50 Ø 80 етернит Ø 90 PE не 

21 с. Соколовци 50 Ø 100 етернит   

22 с. Търън 50 Ø 200 стомана Ø 80 етернит не 

23 с. Търън 30 Ø 200 стомана Ø 90 PE не 

24 с. Търън 10 Ø 90 PE Ø 90 PE не 

25 с. Хасовица 200 Ø 89 стомана Ø 109 стомана не 

26 с. Габрица 25 Ø 50 PE Ø 1 1/2 " стомана не 

27 с. Фатово 50 Ø 159 стомана Ø 90 PE не 

28 с. Фатово 100 Ø 50 PE   

29 
с. Полковник 

Серафимово 
60 Ø 60 етернит Ø 80 етернит не 

30 
с. Полковник 

Серафимово 
80 Ø 90 PE Ø 90 PE не 

31 
с. Полковник 

Серафимово 
15 Ø 2 " стомана Ø 50 PE не 

32 м. Рожен 100 Ø 2 " стомана Ø 110 PE не 

33 Горно Влахово 40 Ø 109 стомана Ø 90 PE не 

34 кв. Устово - Н. З. 120 Ø 150 етернит Ø 200 PE не 

35 Хавайка 200 Ø 180 PE Ø 159 стомана да 

36 Петовица 80 Ø 180 PE Ø 90 PE да 

37 Петовица 80    

38 Промишлена зона 1000 Ø 200 етернит Ø 200 етернит да 

39 
с. Смилян 

"Часовника" 
150 м3 Ø 80 Ø 80  

40 
с. Смилян Ниска 

зона 
200 Ø 200 Ø 200  

41 
с. Смилян Висока 

зона 
150 Ø 80 Ø 125  

42 с. Могилица 150 Ø 80 Ø 125  

43 с. Арда 100 Ø 125 Ø 125  
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44 с. Кошница 75 Ø 60 Ø 80  

43 с. Барутин 50 Ø2" Ø 2 1/2"  

46 с. Липец 50 Ø 60 Ø2"  

47 с. Чеплят 100 Ø 80 Ø 80  

48 с. Сивино 100 Ø 80 Ø 80  

49 с. Чокманово 150 Ø60 Ø 100  

50 с. Чокманово 75 Ø 80 Ø 80  

51 с. Турян 85 Ø 60 Ø 80  

52 с. Буката 50 Ø 60 Ø 60  

53 с. Бяла река 25 Ø 80 Ø 60  

54 с. Речани 25 Ø 63 Ø 63  

55 с. Вълчан 25 Ø 60 Ø 60  

56 
гр. Смолян, R 1 

Каптажа 
300  PE Ø 160 да 

57 
гр. Смолян, R 2 

Каптажа 
180  PE Ø 180 не 

58 
гр. Смолян, R 3 

Каптажа 
180  PE Ø 160 да 

59 
гр. Смолян, 

Беклийца 
1000  Ø 219 стомана да 

60 
гр. Смолян, 

Невястата 
2000  PE Ø 315 да 

61 
гр. Смолян, 

Невястата 
  PE Ø 200 да 

62 
гр. Смолян, Нов 

Център 
500  PE Ø 250 да 

63 
гр. Смолян ВЗ 

Райково 
1000  PE Ø 110 да 

64 
гр. Смолян, 

Райково 
  PE Ø 150 да 

65 
гр. Смолян, 

Райково 
  PE Ø 150 да 

66 
гр. Смолян, Св. 

Иван 
1000  PE Ø 200 да 

67 
гр. Смолян, Ниска 

зона 
300  PE Ø 160 не 

Източник: ВиК Смолян 
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 Довеждащи външни водопроводи 

Около 74% от съществуващата външна водопроводна мрежа на населените места в 

община Смолян е изградена от етернитови тръби, 15% от стоманени тръби, 2% от 

поцинковани тръби, 1% от манесманови тръби и едва 8% от тръби полиетилен висока 

плътност.  

Довеждащите водопроводи от етернитови тръби са изграждани  в периода от 1950 г. до 

1994 г., стоманените тръби са полагани от 1952 г. до 2002 г,  манесмановите тръби са 

полагани от 1932 г. до 1950 г., а поцинкованите тръби са се употребявали от 1950 г. до 1991 

г. 

От изложеното до тук се вижда, че външната водопроводната мрежа на територията на 

община Смолян обслужвана от „ВиК“ оператора е изключително остаряла, вследствие от 

дългогодишната ѝ експлоатация, липсата на инвестиции в тази област и подмяната на 

водопроводите.   

По данни от ВиК оператора, общата дължина на довеждащите водопроводи на 

територията на община Смолян възлиза приблизително на 300 км.   

За намаляването на големите технически загуби по външните водопроводи 

своевременно следва да бъдат подменени с нови съвременни материали.  

Подмяната на довеждащите водопроводи изисква големи разходи и капиталовложения, 

поради което е необходимо за тяхната реконструкция да бъдат предвидени сериозни 

инвестиции. В следващата таблица са показани дължините на изградените външни 

водопроводи към 2012 г. по данни от ВиК оператора. 

Таблица 77: Дължините на изградените външни водопровод по данни на ВиК 

№ Населено място 

централно 

водоснабдено/не 

водоснабдено 

населено място 

външни 

водопроводи /м/ 

Необходимост от 

реконструкция/ 

нови водопроводи 

1 с. Дунево  1 400 да 

2 гр. Смолян  74 446 да 

3 с. Белев дол  1 500 - 

4 с. Бостина  3 730 - 

5 с. Виево  2 707 - 

6 с. Влахово  1 128 - 

7 с. Габрица не вод.  да 

8 с. Градът не вод.  да 

9 с. Еленска не вод.  да 

10 с. Катраница не вод.  - 

11 с. Кокорово не вод.  - 

12 с. Кутела  2 755 - 
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13 с. Левочево  5 973 да 

14 с. Лъка не вод.  - 

15 с. Момчиловци  20 838 да 

16 с. Орешец не вод.  да 

17 с. Остри пазлак не вод.  - 

18 с. Петково  9 475 да 

19 с. Писаница  322 - 

20 с. Подвис  485 - 

21 с. Полк. 

Серафимово  

11 137 да 

22 с. Ряка не вод.  да 

23 с. Ровино   да 

24 с. Селище не вод.  да 

25 с. Славейно  9 556 - 

26 с. Соколовци  1 569 да 

27 с. Стража не вод.  да 

28 с. Тикале не вод.  да 

29 с. Требище не вод.  да 

30 с. Търън  7 513 - 

31 с. Фатово не вод.  - 

32 с. Хасовица  3 763 - 

33 с. Алиговска не вод.  - 

34 с. Арда  3 924 да 

35 с. Баблон не вод.  - 

36 с. Билянска  1 110 да 

37 с. Бориково  1 410 да 

38 с. Буката  1 750 да 

39 с. Букаците  820 да 

40 с. Вълчан  8 350 да 

41 с. Гоздевица  886 да 

42 с. Горна Арда  3 170 да 

43 с. Горово  1 552 да 

44 с. Гудевица   да 

45 с. Димово не вод.  - 

46 с. Ельово  1 609 да 

47 с. Змиево  3 402 да 

48 с. Исьовци  3 377 да 

49 с. Киселчово  1 943 да 
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50 с. Кошница  2 514 да 

51 с. Кремене  873 да 

52 с. Липец  855 да 

53 с. Люлка  400 да 

54 с. Милково  420 да 

55 с. Могилица  8 279 да 

56 с. Надарци  132 да 

57 с. Пещера не вод.  - 

58 с. Попрелка не вод.  - 

59 с. Потока не вод.  - 

60 с. Речани  2 000 да 

61 с. Сивино  4 067 да 

62 с. Смилян  17 120 да 

63 с. Средок  585 да 

64 с. Сърнино  1 100 - 

65 с. Турян  2 911 да 

66 с. Ухловица  592 - 

67 с. Чеплятен  700 - 

68 с. Черешките  380 да 

69 с. Черешево  920 да 

70 с. Черешовска река  1 090 да 

71 с. Чокманово  5 248 да 

72 с. Чучур не вод.  - 

73 с. Водата не вод.  - 

74 с. Върбово не вод.  - 

75 с. Гела  3 684 да 

76 с. Гращица не вод.  да 

77 с. Заевите   да 

78 с. Магарджица не вод.  да 

79 с. Мугла  548 - 

80 с. Солища  4 232 да 

81 с. Стикъл  1 299 да 

82 с. Стойките  7 111 да 

83 с. Широка лъка  14 395 - 

84 к. к. Пампорово  22 470 - 

 ОБЩО:  295 525  

Източник: Вик Смолян 
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6.6.2. Канализация 

Съществуващата канализационна система на територията на община Смолян почти 

покрива нуждите от такава за град Смолян, където е с най-висок процент на изграденост и 

където се реализира Водният проект по програма ИСПА и предстои реализацията на 

Интегрирания воден проект, целящ доизграждане на канализацията на град Смолян до 

степен 98%. 

По степен на изграденост следват  к. к. „Пампорово“, частично с. Широка Лъка,  с. 

Стойките, с. Момчиловци и с. Смилян. Към момента има разработен и одобрен проект 

„Интегриран воден проект и ПСОВ“ на с. Момчиловци. 

В останалите населени места липсва централно изградена канализация. Там битово- 

отпадъчните води се заустват в локални септични ями или директно в близките прилежащи 

дерета без утаяване и пречистване на водите. Съществуващата канализационна система е 

почти 100% гравитачна и е по-често от смесен тип за битово отпадъчни и дъждовни води. 

Част от тази канализационна мрежа, която не е официално изградена и въведена в 

експлоатация, създава сериозни проблеми при експлоатацията на поддръжката ѝ. По време 

на дъждове и при високо ниво на водите в нея попадат твърди и инертни материали, които 

я запушват. 

Като цяло ниската степен на централно изграждане на канализационната мрежа или 

липсата на такава, създава значителни проблеми в повечето населени места на общината. 

Като ярък пример с горепосочените  проблеми  може да се спомене кв. Езерово, местност 

Смолянски езера, която е една от вододайните зони на гр. Смолян, също местността 

„Хайдушки поляни“ и повечето населените места по коритото на р. Арда. 

 Главни колектори 

На територията на Община Смолян има цялостно изградени главни канализационни 

колектори за  гр. Смолян и частично изградени за КК „Пампорово“ и с. Лъка.  

Дължината на главния канализационен колектор за гр. Смолян е 10 600 м и приема 

потока от отпадъчни води за целия град. Диаметрите на тръбите варират от Ø500 мм до 

Ø1200 мм. Изграден е от бетонови тръби. 

Процентът на изграденост на главния канализационен колектор за КК „Пампорово“ е 

около 85%, като  за останалата му  част има разработени проекти, чието реализиране зависи 

от бъдещи инвестиции. Изграден е от полиетиленови и стоманобетонови тръби и 

стоманобетонови и полиетиленови елементи за ревизионните шахти. 

Колекторът на с. Широка лъка е изграден в по-голямата си част от стоманобетонови 

тръби и стоманобетонови ревизионни шахти. 

В останалите населени места липсват или са изградени в много малка степен 

канализационни клонове, които се поддържат от кметствата по населените места.  
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Изводи: 

 В населените места, където няма изградена централна канализационна система и в 

близките години не се предвижда реализацията на такава, следва да се ревизират 

съществуващи септични ями, които доказано замърсяват водоприемниците и при 

възможност да се премахнат. Старите септични ями могат да се заменят с  

водоплътни изгребни ями или пречиствателни съоръжения, като собствениците или 

ползвателите трябва периодично да ги почистват. 

 Почистването на водоплътните изгребни ями от събралите се отпадъчни води, 

извозването им и пречистването им в пречиствателни станции за отпадъчни води 

трябва да се осъществява от действащият на територията, ВиК оператор. 

 Всеки собственик, наемател или ползвател на изграден обект в устройствената зона, 

следва да сключи договор за услугата с ВиК оператора. 

 В останалите населени места, където могат да бъдат реализирани проекти по 

регионални и европейски програми в по-близък времеви план, следва да се направи 

поетапно проучване, проектиране и изграждане на селищните канализационни 

системи, включващи главен събирателен колектор и второстепенни канализационни 

клонове в зоната с концентрирано застрояване и бъдещо такова. 

 Трябва да се използва възможността за изграждане по възможност на разделна 

гравитачна канализационна система, която да разделя потоците на отпадъчни 

битово-фекални  и дъждовни води. 

 Необходимо е изграждане на допълнителни локални пречиствателни съоръжения за 

отделните населени места и обособени зони за отдих и рекреация, съобразно физико-

географските дадености, демографското и социално-икономическо развитие. 

 

7. Екологично състояние и рискове 

 

7.1. Отпадъчни води. Източници на замърсяване. 
 

 Съоръжения за почистването на отпадните води 

На територията на община Смолян са въведени в експлоатация само две ПСОВ, а 

именно, ГПСОВ „Смолян“ и ПСОВ Пампорово. ГПСОВ „Смолян“ е въведена в 

експлоатация през 2009 г. и е с експлоатационен капацитет за общо 55 550 еквивалент 

жители при Q ср.дн.= 10 173 m3/d. 

Технологията на станцията включва механично пречистване, биологично пречистване 

в биореактори-утаители с циклично действие - SBR, обеззаразяване с (UV) ултравиолетово 

облъчване и аеробно третиране на излишните активни утайки в аеробен стабилизатор. 

Следва уплътняването им и обезводняването им чрез центрофуги. Последната дейност от 

технологичният процес не се изпълнява, поради установен технически дефект в 

центрофугите. Стабилизираната утайка се извозва със специализирана кола на депо. 
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ГПСОВ „Пампорово“ е въведена в експлоатация през 1984 г. и е с експлоатационен 

капацитет Q ср.дн.= 3110 m3/d. 

Технологията на станцията включва механично стъпало (песъкозадържател, решетки, 

маслоуловител) и биологично стъпало - биобасейни с вторичен утаител. Предвидено е 

утайките от станцията да се обезводняват чрез филтър-преса, след което да постъпват в 

камери за стабилизация. 

Поради сезонният характер на станцията и малкото количество отпадъчни води 

постъпващи в станцията, излишна активна утайка не се формира. 

Таблица 78: Дължините на изградените външни водопроводи 

№  ПСОВ Предназначение 

1 ГПСОВ Смолян  Пречиства водите на гр. Смолян, целогодишен режим 

на работа Q ср.дн.= 10 173 m3/d 

2 *ПСОВ Пампорово  Обслужва територията на  КК „Пампорово“ в община  

Смолян и  обекти от община Чепеларе  

Източник: ВиК 

Таблица 79: Количества на отпадъчните битови и промишлени води 

Категория 

 

Отведена вода чрез канал Пречистена вода 

м3 м3 

Население 337 677 335 948 

Обществен сектор 39 860 38 236 

Промишленост 70 304 696 777 

Източник : ВиК 

 Източници на замърсяване  

Източниците на замърсяване на повърхностните води се разделят на две основни групи: 

точкови и дифузни. 

Дифузните източници на замърсяване на територията са: 

 от населени места без изградени канализационни системи или частично 

изградени такива; 

 от земеделски площи, наторявани с торове и препарати за растителна защита 

без спазване на условията на добрата земеделска практика; 

 от дейности на ферми за отглеждането на животни и нерегламентирано 

складиране и употреба на получения органичен тор; 

 нерегламентирани депа за твърди битови отпадъци; 

 неконтролируемо депониране на отпадъци. 

Дифузните източници на замърсяване са трудно контролируеми, но при реализиран 

ефективен контрол, това замърсяване може да бъде ограничено, например закриване на 

нерегламентираните сметища и рекултивация на терените, закриване на складове за 
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пестициди, недопускане на нерегламентирано натрупване на отпадъци, торови маси и др., 

въвеждане в земеделието на най-добрите земеделски практики и т. н. 

Основните точкови източници на замърсяване на повърхностните води са: 

 Зауствания на непречистени отпадъчни води от канализационните градски 

колектори на гр. Смолян - отпадъчните води от промишлените предприятия и 

битовите отпадъчни води от населението. 

При продължаващо развитие на общината без да бъдат взети необходимите мерки се 

очакват следните негативни въздействия върху водите:  

 увеличаване замърсяването на водите на реките поради липсата на доизградена 

канализационна система и недостатъчно изградени локални пречиствателни 

станции; 

 влошаване състоянието на водоснабдяването поради загуби на вода, липса и/или 

лоша експлоатация на СОЗ; 

 ще продължат авариите от съществуващите стари водопроводи; 

 ще се запази или увеличи процентът на общите загуби; 

 големите водни загуби водят след себе си завишени разходи за електроенергия 

за доставянето на вода, което е значителен проблем за населението, свързан с 

повишаване цената на услугата; 

 ще се запази или увеличи инфилтрация в канализационната мрежа на подземни 

води и вода от течове от водопроводните тръби; 

 увеличаване щетите от наводнения и др. подземни води: 

 загубите на вода с питейно-битови качества ще продължава; 

 продължаващо инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи 

изгребни и попивни ями и замърсяването с битови и други отпадъци; 

 влошаване на санитарно-хигиенните условия в населените места и качествата на 

плитките подземни води поради липса на канализационна мрежа. 

 

7.2. Управление на отпадъците 

 

7.2.1. Идентифициране, разделяне и събиране при източника 

Политиката по управлението на отпадъците представлява съвременна концепция за 

ресурсна ефективност, насочена към предотвратяване на образуването на отпадъци, 

насърчаване на повторната употреба и оползотворяването чрез рециклиране, регенериране 

или друг процес на извличане на вторични суровини, обезвреждане и безопасно съхраняване 

на отпадъците, увеличаване на отговорността на производителите, стимулиране на 

инвестиции в сектора, в рамките на наличните финансови инструменти, достъпни за 

общините. 

Към днешна дата в община Смолян е изградена и се поддържа база данни за отпадъците, 

но системата все още не покрива всички видове отпадъци. В отчета за изпълнение на 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

198 | с т р .  
 

Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2016-2020 г. е налична 

информация за събрани количества отпадъци за рециклиране и оползотворени такива по 

договори. 

Договор с №00п–00–04 за сътрудничество в областта на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на Община Смолян е сключен на 23.01.2013 г. с 

БУЛЕКОПАК АД. 

Съгласно Договор с №00п-00-04/23.01.2014 г. за сътрудничество в областта на 

разделното събиране на отпадъци от опаковки сключен на 23.01.2013 г. с организацията по 

оползотворяване „БУЛЕКОПАК“ АД, на територията на гр. Смолян е въведена система за 

разделно събиране обслужваща съответно домакинствата. Поставени са 98 бр. контейнера 

от тип „Иглу“ жълт цвят – предназначени за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

(хартия/картон, пластмаса, метални кенчета) и зелен цвят – предназначени за разделно 

събиране на (стъклени опаковки). 

Долните данни сочат количеството събирани и обработен отпадъци: 

Таблица 80:  Годишен отчет на количества събирани отпадъци от опаковки от 

контейнерите за разделно събиране разположени в гр. Смолян за 2019 г. 

№ Код 
Наименование на  

отпадъка 
Мярка Количество 

За дейност по 

оползотворяване 

1 191201 Хартия и картон  кг 3.950 
R12-сортиране, 

R13-съхранение 

2 191204 Пластмаса кг 1.320 
R12-сортиране, балиране, 

R13- съхранение 

3 191205 Стъкло кг 22.933 
R12-сортиране, 

R13-съхранение 

4 191203 Метали-цветни  кг 
 

 

0.031 

R12-сортиране, R13-

съхранение 

5 191202 Метали-черни  кг 
R12-сортиране, R13-

съхранение 

Източник: Община Смолян 

Таблица 81: Годишен отчет за количества приети отпадъци от търговски и промишлени 

обекти, административни сгради и физически лица на фирма „Томов–трейд“ ЕООД , гр. 

Смолян за 2019 г. 

№ 
Наименованиеe/ 

код на  отпадъка 

Търговски 

обекти, в 

тонове 

Промишлени  

обекти, в 

тонове 

Физически лица и 

административни  

сгради, в тонове 

Общи 

количества, 

в тонове 

1. Хартия/ 191201 14 784,49 94 509  1559  110 852,49 

2. Пластмаса/ 1912 04 3 037,61 18 650  0.000   21 687,61 

3. Стъкло/ 19 12 05 0,342кг 0,000 0,000 0,000 

Източник: Община Смолян 
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Таблица 82: Отчет на „Ростер“ ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани 

отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други за 

2019 г. 

№ Код Наименование на отпадъка 
Количество 

в кг. 

За дейност по 

оползотворяване 

1 150104 Метални опаковки 293.77 R12-сортиране, 

R13- съхранение 

2 200101 Хартия и картон 20 470 R12-сортиране, 

балиране, R13-

съхранение 

3 200136 Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване - големи 

домакински  уреди 

17 830 R13-съхранение 

4 200136 Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване-малки 

домакински уреди 

0.000 R13-съхранение 

5 200139 Пластмаси 1 303 R12-сортиране, R13- 

съхранение 

6 200140 Метали-цветни 5 641,05 R12-сортиране, 

рязане, балиране, 

R13-съхранение 

7 200140 Метали-черни 12 1850,00 R12- сортиране, 

рязане, балир ане, 

R13-съхранение 

Източник: Община Смолян 

Съгласно изпълнение на сключен договор между Община Смолян и „Елтехресурс“ АД 

от 01.10.2015 г. за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), флуоресцентни и луминесцентни лампи и др. живак 

съдържащи са приети за отчет количествата отпадъци за 2019 г. на територията на община 

Смолян: 

 ИУЕЕО от Общинска администрация – код 20 01 36 – 420 кг; 

 Флуоресцентни и луминесцентни лампи от Общинска администрация – код  2001 21– 

50,00 кг; 

 ИУЕЕО от физически и юридически лица – код 20 01 36 –20 910,00 кг; 

 Флуоресцентни и луминесцентни лампи от физически и юридически лица – код 20 

01 21 – 50,00 кг; 

През 2019 – 2020 г. тече кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване чрез заявка за извозване на безплатен телефон 080014100 валиден 

за територията на цялата страна. 
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Съгласно договор за сътрудничество от 01.10.2018 г. в областта на разделното събиране 

на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) между Община Смолян и 

„Екобатери“ АД са отчетени: 

 Общо приети количества отпадъци негодни за употреба батерии и акумулатори( 

НУБА) от физически и юридически лица на територията на Община Смолян за 

периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. с код 16 06 04  са 292 кг; 

 Общо приети количества отпадъци негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) от Общинска администрация за периода 01.01.2019 г.– 31.12.2019 г. с код 16 

06 04 са 48 кг; 

Договор с №ПНО–ОП–16–09–10/15.09.2011 г. сключен между община Смолян и „Еко–

Титан Груп“ АД за експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и 

компостиране на ТБО (твърди битови отпадъци) на „Регионалното депо за неопасни 

твърди битови отпадъци – Теклен дол“ на гр. Смолян, отнасящ се до общините Смолян, 

Чепеларе, Баните. 

Системата за разделно събиране на отпадъци е реализирана през 2005 г. съвместно от 

Община Смолян и фирма „Екобулпак” АД. Тогава на територията на Общината са 

разпределени общо 95 комплекта цветни контейнера, разположени по 3 бр. в една точка за 

гр. Смолян и селата Момчиловци, Смилян, Стойките, Широка лъка, Търън, Арда и 

Могилица. 

През 2010 г. започва кампания за организиране на разделно събиране на отпадъци от 

опаковки от търговските обекти. 

От 28.11.2014 г. Община Смолян има сключен договор с фирма „Булекопак“ АД за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

По договора с „Булекопак“ АД са реализирани следните дейности: 

 Изготвяне на месечни и годишен отчет за количествата събирани отпадъци от 

опаковки от системите за разделно събиране разположени на територията на община 

Смолян по вид, кодове, сепарирани и предадени за оползотворяване чрез 

рециклиране и/или обезвреждане; 

 Осъществяване на контрол и извършване на системни проверки на системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки разположени на територията на община 

Смолян и отразяването им в протоколи с приложения (снимков материал). През 2019 

г. от проверки на системите за разделно събиране разположени на територията на 

община Смолян са съставени 5 бр. протоколи. 

 Осъществяване на контрол спрямо (графика) честотата на извозване на отпадъците 

от опаковки от системите за разделно събиране разположени на територията на гр. 

Смолян заложен в Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

Община Смолян. Като графика определен за обслужване на съдовете за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки за гр. Смолян е както следва: съд тип „Иглу“–

цвят жълт – два пъти месечно; съд тип „Иглу“– цвят зелен – един път на два месеца. 

 Изпратени са 5 бр. писма до организацията „БУЛЕКОПАК“ АД, касаещи честотата 
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на обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Съдове за разделно събиране на НУБА (батерии и акумулатори) са разположени в 

различни търговски обекти, аднимистративни сгради и държавни учрежденията в гр. 

Смолян. Съставен е регистър с разположени съдове за разделно събиране на НУБА. 

Общо съдовете са 41 бр. 

На територията на Община Смолян за организирани следните места за разполагане на 

съдове за разделно събиране на батерии и акумулатори: 

 ППМГ „Васил Левски”, гр. Смолян; 

 ЕГ „Иван Вазов” - гр. Смолян; 

 ПГИ „Карл Маркс”- гр. Смолян; 

 СУ „Св. св. Кирил и Методий“-гр. Смолян 

 ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Смолян 

 ОУ „Отец Паисий“ – гр. Смолян 

 ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян 

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”-  с. Момчиловци; 

 ОУ „Проф. д-р. Асен Златаров“ – гр. Смолян 

 ДГ „Слънце”-  гр. Смолян 

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-

Смолян 

 Областна администрация Смолян; 

 РИОСВ- Смолян; 

 РЗИ – Смолян; 

 Сдружение „Екосвят Родопи“; 

 Магазин за черна и бяла техника „Георг”, ул. „Димитър Благоев“ №1, гр. Смолян; 

 Магазин за черна и бяла техника, ул. „Бузлуджа“ №3, гр. Смолян; 

 Магазин за черна и бяла техника „КОРЕКТ“, бул. „България“ №49, гр. Смолян; 

 Магазин за черна и бяла техника „Здравец“, бул. „България“ №30, гр. Смолян; 

 Магазин ЕТ „Сосари - Сокол Сариев“, бул. „България“ №65, гр. Смолян; 

 Магазин за черна и бяла техника „ГЕС“, ул. „Родопи“ №53, гр. Смолян; 

 Строителен хипермаркет „ЧЕЧОСАН“, ул. „Петър Берон“ №11, Смоля; 

 „Лукойл –България“ ЕООД - Б 47, ул. „Коста Аврамиков“, гр. Смолян; 

 Магазин за хранителни и промишлени стоки - ЕТ „Янко Перпериев“, ул. „Атанас 

Беров“ №1, кв. Устово, гр. Смолян; 

 Магазин за хранителни и промишлени стоки, ул. „Братан Шукеров“, кв. 

Устово, гр. Смолян; 

 Магазин за хранителни стоки „Кондор“, кв. Райково, гр. Смолян; 

 Магазин за радио телевизионна техника и компоненти ЕТ „Росица Маргаритова“, 

кв. Райково, ул. „Преспа“ №6, Смолян; 

 Магазин за хранителни и промишлени стоки - „Супера“ (над Съдебна сграда), 
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ул. „Хан Аспарух“, Смолян; 

 Магазин за хранителни и промишлени стоки - „НОН СТОП“, ул. „Дичо Петров“ 

/Витошка/, гр. Смолян; 

 ЕТ „Бисер Владимиров“ - Магазин за хранителни и промишлени стоки 

„Каптажа“, ул. Невястата №12, кв. Каптажа, Смолян; 

 Търговски комплекс „OMV“ - Смолян, ул. „Първи май“ №52, гр. Смолян; 

 Магазин за хранителни и промишлени стоки – ЕТ „Витолия“, ул. „ Христо 

Смирненски“ №1, гр. Смолян; 

 ОД на МВР -  гр. Смолян; 

 Магазин ЗОРА; 

 Техномаркет България; 

 Търговски обект „Лисичко“ , бул. „България“ №1; 

 Търговски обект „Магазин–МАНУКЯН“, кв. Райково , ул. Родопи; 

 Магазин „БИЛА“, бул. „България“ №11; 

 ЕТ „Никра“ 111, кв. Устово, ул. Пазарска; 

 Делта ЕЛ-ООД, Електродом, кв. Устово, ул. „Пазарска“; 

 Магазин „Манукян“– ЕООД, кв. Устово, ул. „Пазарска“. 

Обратното засипване е един от начините за повторно използване на неопасни ОСР, по-

специално при благоустройствени и изкопно-насипни работи. То може да помогне за 

повишаване на информираността за събирането, транспортирането и преработването на 

отпадъци. То може да бъде от полза в конкретни ситуации, когато повторното използване 

или рециклиране в приложения с по-високо качество не е възможно, и може да се прилага в 

контекста на йерархията на отпадъците. 

През последните години в международен и национален план се наблюдава преход от 

депониране на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс, 

както и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е 

възможно. Йерархията за управление на отпадъците е въведена от националното 

законодателство чрез Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му 

актове. Чрез нея се внедряват качествено нови изисквания относно прилагането на 

управленски, организационни и инвестиционни мерки при управлението на отпадъците. 

Спазването на йерархията за управление на отпадъците осигурява ефективно използване 

на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Тя извежда пет 

потенциални начина за справяне с отпадъците от страна на правителствените 

институции, местните власти и бизнеса. Приоритетно мерките се използват в следната 

последователност: 

 Предотвратяване образуването на отпадъци – намаляване на количеството 

образувани отпадъци или количеството на вредните примеси в тях. Приложимите 

мерки са увеличаване на жизнения цикъл на отпадъка или повторната му употреба, 

както и намаляване на вредността на генерираните отпадъци чрез въвеждане на 
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подобрени технологии; 

 Подготовка за повторна употреба – почистване, проверка и поправка на 

употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се 

употребяват повторно; 

 Рециклиране – преработка на отпадъчен материал с промяна на физико-химичните 

му свойства до степен, която позволява използването му за същите цели. 

Приложимите мерки са пластмасови продукти или компоненти в пластмасови 

материали, стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти, употреба на 

хартиени отпадъци в заводи за хартия, както и производство на компост, отговарящ 

на критериите за качество на продуктите; 

 Друго оползотворяване – оползотворяване за получаване на енергия или материали, 

но с различна употреба от първоначалната употреба на отпадъчните материали - 

изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци за производство на енергия, 

компостиране до компост, който не отговаря на критериите за качество на 

продуктите, вертикална планировка чрез насипване; 

 Обезвреждане – депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др. 

Основни задължения за общините, произтичащи от Закона за управление на 

отпадъците, са постигането на повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, включително 

при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци. Същевременно е 

необходимо и да бъдат въведени икономически инструменти, чието приложение да доведе 

до обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо  за неопасни отпадъци или 

на депо за строителни отпадъци, като се заплащат отчисления за всеки тон депониран 

отпадък. 

7.2.2. Кръгова икономика 

Инвестициите в дейности за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци,  както и 

повторна употреба и рециклиране са възможност и ресурс за развитие на кръгова 

икономика на територията на община Смолян. 

Според наскоро приетия Зелен пакт (2019 г.) постигането на неутралност по отношение 

на климата и на кръговата икономика изисква пълна мобилизация на промишлеността, вкл. 

МСП. Преходът към кръгова икономика е възможност за въвеждане на устойчиви и 

създаващи работни места, дейности в МСП, които са в полза на обществото и околната 

среда. За тази цел е нужна информация, допълнителна подкрепа и насоки за модернизация 

по отношение на управлението на отпадъците. 

Много малка част от предприемачите са информирани за възможностите и имат 

готовност за развиване на кръгови бизнес модели. Кръговото (вторично) използване на 

материали в България е било 4,3% през 2016 г., което е значително по-ниско от средното за 

ЕС -28 - 11,7% (Евростат). Ето защо е необходимо да се повиши информираността на 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

204 | с т р .  
 

предприемачите за възможностите и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и 

подкрепа за стартиране на производство на зелени продукти и услуги. 

Инвестиционните нужди в областта на енергетиката и климата остават значителни – 

България е все още най-енергоемката икономика в ЕС, а неефективното използване на 

енергията затруднява конкурентоспособността на българските МСП. Само 33,4% от МСП 

имат политика за енергийна ефективност (Анализ на състоянието на МСП, извършен за 

целите на НСМСП 2021-2027 г.). България остава икономиката с най- големи емисии на 

парникови газове в ЕС (Анализ на състоянието на МСП, извършен за целите на НСМСП 

2021-2027 г.). Налице е съществена потребност от продължаване на подкрепата на МСП с 

цел постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност. В тази връзка са 

идентифицирани потребности и има необходимост от инвестиции в иновации от областта 

на чистите технологии и кръговата икономика, приспособяване на промишлените бази, 

кръговост и устойчивост при набавянето, използването и третирането на суровини, 

подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена 

симбиоза, както и създаване на браншови платформи за обмяна на добри практики. Ето защо 

е добре в ПИРО да се предвидят дейности за предоставяне на информация, консултации и 

техническа помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на 

отпадъците в предприятията на територията на община Смолян за структуроопределящи 

икономически дейности като производство, селско стопанство и преработка на земеделски 

продукти. 

Тази помощ трябва да бъде в интегрирана свързаност с управлението на отпадъците на 

територията на община Смолян, като в нейния обхват ще се случват обмен на идеи, 

технически решения, консултантска помощ за енергийна ефективност, рециклиране, 

сепариране, компостиране и повторна употреба на отпадъците от дейностите на местните 

предприятия. Едновременно с това ще се стимулират предприятията да използват 

електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведени от възобновяеми източници за 

собствено потребление. 

Информирането и консултирането на обществеността и бизнеса по въпросите за 

управлението на отпадъците са необходимост и от полза за постигане на целите, свързани 

с намаляване на количеството генерирани отпадъци и тяхното оползотворяване. Всички 

подобни дейности имат ключово значение за успеха и добри резултати на системите за 

управление на отпадъците, съобразно йерархията за тяхното управление. Кампаниите за 

повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в процеса на 

управление на отпадъците ще допринесат за разбиране на потенциалните възможности и 

ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането на 

отпадъците. 

В общинската Програма за управление на отпадъците се прилага стратегически подход 

в информационно-разяснителната политика към населението и бизнеса по отношение на 

отпадъците. Ежегодните разяснителни кампании сред населението трябва да са конкретно 

насочени. Стратегическият подход към тези кампании е важна крачка за разширяване 

на ефекта на Програмата, чрез която се цели достигането на максимално повече 
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информация до гражданите и бизнеса. Разяснителната политика ще доведе до спазване на 

определените изисквания относно управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни 

достигането на поставените цели за развитие в тази област. Могат да се създадат и 

поддържат различни интернет платформи за обмен на опит и информация. Привличането 

на местните медии би подпомогнало за информационното образоване на населението. 

Населението следва да бъде информирано и привлечено в процесите на вземане на 

решенията, относно управлението на отпадъците. Комуникационните цели могат да бъдат 

разделени на две категории: 

 повишаване на общественото съзнание; 

 обучение и комуникация с участниците в дейностите по управление на отпадъците. 

Предотвратяването и рециклирането на отпадъците в търговския сектор е важно за 

успеха на всички кампании, имащи за цел опазването на околната среда. Съществуват 

множество начини, но основните са: 

 компаниите да прилагат мерки за намаляване на техните отпадъци; 

 компаниите прилагат мерки за намаляване на отпадъците, като произвеждат 

продукти, които в процеса на потребление ще се загубят като такива. Тези мерки 

попадат в принципа „Разширена отговорност на производителя“. 

От първостепенно значение е редовното предоставяне на информация на населението 

и индустрията, и привличането им в процесите на вземане на решения по въпросите на 

управление на отпадъците. На следващо място е организирането на курсове за обучение по 

управление на отпадъците, насочени към частния сектор. Необходимо е и въвеждането на 

системи за управление на околната среда. 

Необходимо е да се планира  разработване на инициатива „еко-училище“, насочена към 

децата. Програмата за управление на отпадъците следва да организира и провежда 

постоянна информационно-образователни кампании за популяризиране на системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. Кампанията цели запознаване на децата с 

целите и функциите на системата, разделното събиране на отпадъците от домакинствата и 

офиса, ползите за околната среда от разделното събиране на отпадъците и др. 

Организиране на кампании с участие на деца от детски градини и училища за борба срещу 

неразумното образуване и разпространение на отпадъци е друга добра идея за 

популяризиране на дейността на ПУО. 

Важно е да се предвидят и мерки за привличането на бизнеса и населението, 

неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на 

решения по въпросите на управление на отпадъците, като особено значение следва да бъде 

отделяно на начина за определяне на „такса битови отпадъци” и отчитането на 

изразходваните средства. 

Преходът към кръгова икономика вече е в ход, като някои водещи предприятия, 

потребители и публични органи в Европа са възприели този устойчив модел. Европейската 

Комисия ще гарантира, че кръговата икономика осигурява възможности за всички, без 
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никой да бъде пренебрегнат. Представеният като част от промишлената стратегия на ЕС 

план за действие за кръговата икономика съдържа мерки за: 

 Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Европейската Комисия ще 

предложи законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да 

гарантира, че продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по- 

лесни са за повторна употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-

много рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба ще 

бъде ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде поставено под 

контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено. 

 Повече права за потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна 

информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на продуктите, 

за да могат да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения. Те ще могат 

да се възползват от истинско „право на ремонт“. 

 Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където 

потенциалът за кръговата икономика е голям. Европейската Комисия ще предприеме 

конкретни действия относно: електроника и ИКТ – инициатива за кръгова 

електроника за постигане на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и подобряване 

на събирането и третирането на отпадъците, което включва: 

 акумулаторни батерии и превозни средства – нова регулаторна рамка относно 

акумулаторните батерии с цел повишаване на устойчивостта и насърчаване на 

кръговия потенциал на акумулаторните батерии; 

 опаковки – нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на 

пазара на ЕС, включително намаляване на (свръх) опаковането; 

 пластмаси – нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани 

материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и 

пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси; 

 текстилни изделия – нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на 

конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС 

за повторна употреба на текстилните продукти; 

 строителство и сгради – всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна среда, 

с която се насърчават принципите на кръговата икономика; 

 храни – нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да 

бъдат заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в 

хранителния сектор с продукти за многократна употреба. 

Усилията ще бъдат насочени към избягване на производството на отпадъци като цяло и 

преобразуването им във висококачествени вторични ресурси, за които е необходим добре 

функциониращ пазар на вторични суровини. Планът за действие съдържа и поредица от 

действия за свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния 

превоз на отпадъци. 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

207 | с т р .  
 

С плана за действие се насърчава тясното сътрудничество с държави членки, региони и 

общини, предприятия, изследователски организации, граждани и други заинтересовани 

страни, участващи в кръговата икономика. 

Изводи: 

 В община Смолян всички населени места от общината са обхванати от организирана 

система за сметосъбиране и сметоизвозване; 

 През последните години в община Смолян не се очертава ясна тенденция по 

отношение на увеличението или намалението на количествата събрани битови 

отпадъци. Като цяло липсват резки промени и годишните количества на събраните 

битови отпадъци остават близки до средните за разглеждания период; 

 Изчислената норма на натрупване за 2020 г. в общината е по-висока от нормата, 

определена за населените места с население от 25 000 до 50 000 жители. 

 Според данните за морфологичния състав, с най-голям относителен дял за община 

Смолян са отпадъците от картон (18,29%), следвани от ситна фракция (13,57), 

пластмасовите отпадъци (11,43%), хранителните (10,34%), градинските (10,13%), 

други (6,16%), хартия (5,60%). Фракциите с най-нисък относителен дял са гума 

(0,09%), кожа (2,19%), инертни (2,39%), опасни (2,79%). 

 Морфологичният състав на образуваните отпадъци може да се промени в 

положителна насока в резултат на: 

 Излизането от употреба на масово използваните в бита пластмасови и 

комбинирани опаковки за еднократна употреба; 

 Усъвършенстване на системите за разделно събиране и компостиране на 

растителните и биоразградими отпадъци; 

 Система за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци – 

провеждане на разяснителни и обучителни кампании за информиране на 

населението, че отпадъкът, събран разделно е ценен ресурс. 

 В община Смолян липсва интегрирана система за управлението на отпадъците. 

Необходимо е да бъде създадена необходима организация, включително да бъде 

назначени служители, чийто основни задължения да бъдат свързани с управлението 

на отпадъците – да водят отчетност за вида и количествата отпадъци (в т. ч. 

строителни), третирани, депонирани, рециклирани и др. отпадъци; да правят 

необходимите разчети, анализи и планове за екологосъобразно управление на 

отпадъците и за постигане на целите, поставени в законодателството; 

 За управление на масово разпространените отпадъци и за проиводствените неопасни 

отпадъци, общината е сключила договори с фирми, притежаващи необходимите 

лицензи за тяхното управление. 
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7.3. Биологично разнообразие и защитени територии 

 

 Обща характеристика 

Усилията за опазване на биоразнообразието в общината са насочени към опазване и 

възстановяване на местообитанията и биоразнообразието на редки, защитени и стопански 

ценни видове - диви растения и животни в горските зони и землищата на населените места 

от общината. От гледна точка на развитие на територията в икономически и социален план 

тези зони и територии са важни във връзка   с потенциала, който предлагат за привличане 

на туристи. В същото време в техния обхват са налице специфични режими за 

допустимост на стопански дейности, които могат да бъдат извършвани. 

Съгласно националното и европейското законодателство на територията на община 

Смолян са обособени различни по вид защитени зони и територии. Те са създадени с цел 

опазване на биоразнообразието, което на територията на община е представено от 

разнообразни видове на флората и фауната. Планинският характер на релефа тук 

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. Други представители на разнообразната 

флора в района са и 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 – 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. 

 

 Биоразнообразие 

Територията, контролирана от РИОСВ – Смолян, се характеризира с голямо 

разнообразие на видове, на съобщества и природни местообитания, както и с наличието на 

уникална флора и фауна, на редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на 

България, ендемити и реликти, както и изобилие от ценни лечебни растения. Срещат се над 

100 вида ендемични видове растения, някои от които са с по-широко разпространение, 

други са с ограничени ареали и имат единични находища, като родопски крем (Lilium 

rhodopaeum), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), родопски силивряк (Haberlea 

rhodopensis), блатен плаун (Lycopodiella inundata), кръглолистна росянка (Drosera 

rotundifolia), блатно петльово перо (Gladiolus palustris) и други. 

Горските територии, обхващи по-голяма част от територията, контролирана от 

инспекцията се характеризират с преобладаване на иглолисти видове, включващи основно 

смърчови и бялборови гори, и по-слабо застъпените елови и др. насаждения, както и 
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наличие на смесени и на широколистни гори, представени от бук, дъб, габър, горун, ясен, 

бреза и други. Обширните иглолистни и смесени гори в региона, както и наличието на 

значими скални образувания, се явяват едновременно местообитания и ключови места за 

опазване на защитените видове – кафява мечка и дива коза. Много вековни смърчови и 

черборови гори, и местообитания на защитените видове, като родопски крем и блатен 

плаун, са обект на защита и опазване и по реда на Закона за защитените територии. 

Животинският свят е представен с богато разнообразие от птици, влечуги, земноводни, 

бозайници и риби, голяма част от които са включени в Приложение II и III от Закона за 

биологичното разнообразие. Територията е обитавана от над 250 вида птици, като  повече 

от половината са и гнездящи, а броя на срещаните бозайници е над 80 вида. 

Опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие, включва 

извършване на контрол върху състоянието на защитени растителни и животински видове и 

техните местообитания; устойчивото ползване на лечебни растения и оценка на 

състоянието на естествените им находища; предотвратяване на риска от увреждане на 

видове, местообитания и територии; опазването на вековни или забележителни дървета, 

регулирано  ползване на растителни и животински видове, чрез извършване на регистрация 

на екземпляри по чл. 91 от ЗБР и по ЗЗЖ, мониторинг защитени видове и местообитания. 

 Лечебни растения 

Лечебните растения в естествените им находища, се опазват от увреждане или 

унищожаване, с цел осигуряване на устойчивото им ползване, като част от естествения 

растителен генетичен фонд със сегашна или бъдеща ценност. Опазването включва 

поддържане и съхраняване на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените 

им местообитания и на популациите от видове лечебни растения, както и контрол по 

отношение устойчивото им ползване и оценка състоянието на естествените им находища. 

В РИОСВ – Смолян има регистрирани 9 билкозаготвителни пункта и 2 пункта за 

изкупуване на билки за нуждите на производството, извършващи дейности на територията 

на общините Смолян, Девин, Доспат, Чепеларе и Неделино. 

През 2020 г. са извършени проверки на пет билкозаготвителни пункта, находящи се в 

с. Момчиловци, община Смолян (1 бр.); село Змеица, община Доспат (1 бр.) и село Триград, 

община Девин (2 бр.) и гр. Неделино, общ. Неделино (1 бр.), както и на два общински 

пазара - в град Лъки и град Неделино, относно продажбата на лечебни растения и билки. Не 

са констатирани нарушения. 

Ежегодно за съответната календарна година, министърът на околната среда и водите 

издава Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. 

Режимът на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна 

тенденция за намаляване и съществуваща заплаха за естественото им разпространение в 

природата. С тази заповед се определят допустимите за събиране количества от 11 билки 

(кг сухо тегло) от естествени находища, извън територията на трите Национални парка. Към 

тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и други. На база 

Заповедта на министъра, през 2020 г. РИОСВ – Смолян е дала квота за лечебни растения 
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под специален режим на ползване на един билкозаготвителен пункт, находящ се в с. 

Момчиловци, община Смолян, като единствен заявител, за цвят иглика – 60 кг. 

С горецитираната Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните 

растения на министъра на околната среда и водите, за поредна година е въведена забрана за 

събиране от естествените му находища, включително и за лични нужди на лечебното 

растение - Мурсалски чай (Sideritis scardica Grisb). Забраната не важи за продажба на билки 

от култивиран Мурсалски чай, която се разрешава след издадено удостоверение от 

съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество 

произведените през годината количества билки. 

Въведена е практика за съвместни проверки с РДГ и ДГС/ДЛС при осъществяване на 

контрол по спазване на забраната за ползване от естествените находища на Мурсалски чай, 

както за стопански, така и за лични цели. За оценка състоянието на естествените находища 

на лечебни растения са извършени 4 бр. планови проверки на пирински чай (мурсалски чай) 

в землищата на с. Мугла, община Смолян, с. Триград и гр. Девин, община Девин и една 

проверка на иглика (Primula veris) в с. Соколовци, м. „Рожен“, община  Смолян. От 

проверките е установено, че находищата са в добро състояние, без констатирано ползване. 

 Вековни дървета 

Отделни вековни или забележителни дървета могат да се обявяват за защитени със 

заповед на министъра на околната среда и водите, в или извън населените места, 

съгласувано със собственика на имота, в който се намира дървото. Обявените за защитени 

дървета се вписват в регистри на Министерството на околната среда и водите и съответната 

РИОСВ. 

В териториалния обхват на РИОСВ – Смолян, съгласно публикуван на интернет 

страницата на инспекцията регистър на вековните дървета, попадат 27 бр. защитени 

вековни дървета, представени основно от смърч, бук, чинар, бял бор, черен бор и други. 

През 2020 г. със заповед на министъра на околната среда и водите е обявено 1 бр. вековно 

дърво „Орех“ в с. Дрянка, общ. Баните. Издадени са заповеди за заличаване от Държавния 

регистър на общо 4 бр. вековни дървета от вида „Смърч“, намиращи се в землищата на с. 

Гела, общ. Смолян и с. Богутево, с. Забърдо и гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян. 

Осъществен е текущ контрол по отношение състоянието на обявени вековни дървета, 

като са проверени: „Чинар“ в с. Петково, гр. Смолян и с. Годешево; 1 бр. „Смърч - 13 братя“, 

землище на с. Стойките и 1 бр. „Круша“, землище на с. Бостина, община Смолян. При 

проверките на терен е констатирано, че вековните дървета са в добро санитарно състояние. 

Вековното дърво „Чинар“, с №282 в ДР, намиращо се в град Смолян, е проверено 

съвместно с представители на Община Смолян, поради наличието на множество 

пречупени и паднали клони и дялове на короната на дървото, вследствие на силен вятър. 

Дадени са 3 бр. предписания за извършване на дейности по окастряне, оформяне, 

обезопасяване и замазване на рани и отрези със специална овощарска замазка на короната 

и ствола на вековното дърво, които са изпълнени. 
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В таблицата по-долу са представени вековните дървета на територията на общината 

съгласно Регистъра на вековните дървета в България. 

Таблица 83: Вековни дървета  на територията на община Смолян 

Вид 

Код в 

регис-

търа 

Местоположение 
Характеристики на 

вековното дърво 

Бук - 

обикновен бук 

(Fagus sylvatica) 

294 

Община: Смолян, 

Населено място: с.  

Сивино 

Години към датата на обявяване: 300 

Реална възраст: 349 Височина (m): 21 

Периметър (m): 3.1 Диаметър (m): — 

Бял бор – бял 

бор (Pinus 

sylvestris) 

287 

Община: Смолян, 

Населено място: с.   

Сивино 

Години към датата на обявяване: 170 

Реална възраст: 237 Височина (m): 30 

Периметър (m): 2.3 Диаметър (m): — 

Круша - 

круша (Pyr us 

spp.) 

1443 

Община: Смолян, 

Населено място: 

гр.  Смолян 

Години към датата на обявяване: 250 

Реална възраст: 284 Височина (m): 15 

Периметър (m): — Диаметър (m): 1.1 

Планински 

бряст - 2 бр.-

бряст (Ulmus 

spp.); 

2151 

Общин а: Смолян, 

Населено място: с. 

Могилица 

Години към датата на обявяване: 200 

Реална възраст: 200 Височина (m): 31 

Периметър (m): 3.3 Диаметър (m): – 

Смърч - 

обикновен 

смърч (Picea 

abies); 

284 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Могилица 

Години към датата на обявяване: — 

Реална възраст: null Височина (m): 32 

Периметър (m): 4.3 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

296 

Община: Смолян, 

Населено място: 

с. Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 26 

Периметър (m): 1.1 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

297 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 26 

Периметър (m): 1.1 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

299 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 25 

Периметър (m): 1.0 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

301 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 

26 Периметър (m): 1.3 Диаметър 

(m): — 
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Смърч - 

обикновен 

смърч (Picea 

abies); 

303 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 26 

Периметър (m): 1.6 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

973 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: — 

Реална възраст: null Височина (m): 40 

Периметър (m): 3.4 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен смърч 

(Picea abies); 

307 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 6 

Периметър (m): 0.6 Диаметър (m): — 

Смърч 

- обикновен 

смърч; 

306 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 11 

Периметър (m): 0.7 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

305 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 11 

Периметър (m): 0.7 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

304 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 

17 Периметър (m): 1.0 Диаметър 

(m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

302 

Общин а: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100   

Реална възраст: 149 Височина (m): 26 

Периметър (m): 1.2 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч ; 

300 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 25 

Периметър (m): 1.2 Диаметър (m): — 

Смърч - 

обикновен 

смърч; 

298 

Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 23 

Периметър (m): 0.8 Диаметър (m): — 

Смърч (13- те 

братя - 

обикновен 

смърч; 

295 

Община: Смолян, 

Населено място: с.  

Широка лъка 

Години към датата на обявяване: 100 

Реална възраст: 149 Височина (m): 27   

Периметър (m): 1.6 Диаметър (m): 

Черен бор - 286 
Област: Смолян, 

Община: Смолян, 

Години към датата на обявяване: 150 

Реална възраст: 217 

Черен 

бор (Pinus nigra); 

 Населено място: с. 

Сивино 

Височина (m): 18 Периметър (m): 2.1 

Диаметър (m): — 
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Чинар - чинар 

(Plata nus spp.); 

282 Община: Смолян, 

Населено място: 

гр. Смолян 

Години към датата на обявяване: — 

Реална възраст: null Височина (m): 22 

Периметър (m): 4.3 Диаметър (m): — 

Чинар - чинар 

(Plata nus spp.); 

292 Община: Смолян, 

Населено място: с. 

Петково 

Години към датата на обявяване: 150 

Реална възраст: 199 Височина (m): 15 

Периметър (m): 5.5 Диаметър (m): 

Източник: РИОСВ - Смолян 

 Резервати, защитени територии и зони 

Защитените зони и територии в община Смолян включват над 300 ха са природни 

резервати, 401 ха защитени територии и 118 ха природни забележителности. Природните 

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

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

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

пещера“, „Смолянски водопад“, „Момата“, „Смолянски езера“ и др. Землищата на 

населените места от община Смолян попадат в обхвата на общо 6 бр. защитени зони, 

3 бр резервати и 25 бр. защитени територии, в т.ч. и 1 поддържан резерват.  

 Резерват „Сосковчето“ 

Резерват „Сосковчето“ е обявен със Заповед №508/28.03.1968 г. на МГГП и е 

актуализиран със Заповед №РД-111 от 06.02.2012 г. на МОСВ. 

Резерватът е създаден с цел опазване на вековна смърчова гора, местообитание на 

мечка, сърна и благороден елен. Попада изцяло в Континентално- средиземноморската 

климатична област, като средната годишна температура варира в зависимост от височината 

от 2 до 8 градуса. Преобладаващите площи са с много стръмен наклон. През резервата 

минава камионен път, свързващ м. „ Арнаутското“ с м. „Чаталовото“, който в момента е 

непроходим. „Сосковчето“ е достъпен от към северната си горна граница до където достига 

черен път, отклоняващ се от асфалтовия път между м. „Айше колак“ и връх „Перелик“. Той 

има планински разчленен релеф и е разположен в Переликско-Преспанския дял на 

Родопите. Един голям процент от резерватните площи - 44% са разположени при н. в. 1601-

1700 м. На територията на защитения природен обект преобладават риолити, гнайси и др. 

Скалните блокове, срещащи се тук, са изградени от риолити и риолитови туфи, които са 

стълбовидно, хоризонтално или вертикално плочесто и призматично напукани. Основният 

почвен тип, разпространен на резерватната територия, е кафява горска почва. Най-голямо е 

участието на свежите почви, които обуславят сравнително средно богато месторастене, 

благоприятно за растежа на смърчовата гора. Най-високата точка е 1862,7 м. н. в., а най-

ниска – 1289 м. н.в. Типовете местообитания са: хидрофилни съобщества от високи треви, 

силикатни скални склонове с хазмофитна растителност, неутрофилни букови гори, 

ацидофилни гори от смърч от планинския до алпийския пояс и др. Има около 190 вида 

растения. От тях консервационно значими са 16 вида, 4 вида са включени в Червената книга 

на България  с категория „рядък“, 13 вида са балкански ендемити и 1 вид български ендемит. 
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Установените лечебни растения са 95 вида. Птици - 43 вида: соколоподобни (4 вида), 

гълъбоподобни (1 вид), кукувицоподобни (1 вид), кълвачоподобни (4 вида), врабчоподобни 

(30 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично разнообразие - 39. Бозайници - 

44 вида: насекомоядни (5 вида), прилепи (16 вида), зайцевидни (1 вид), гризачи (9 вида), 

хищници (10 вида), чифтокопитни (3 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично 

разнообразие - 23. 

 Резерват „Амзово“ 

Поддържан природен резерват „Амзово“ e обявен със Заповед №508/28.03.1968 г. на 

МГГП, прекатегоризиран със Заповед №РД-373 от 15.10.1999 г. и актуализиран със Заповед 

№РД-174/23.02.2012 г. на МОСВ. 

Създаден е с цел възстановяване и опазване находището на блатен плаун 

(LICOPODIUM INUNDATUM). Намира се в м. „Петрово бърдце“ при надморска височина 

1050 м в близост до асфалтовия път гр. Смолян – с. Пещера. В близост до него минава линия 

с високо напрежение и черен път. Площ - 0,319 ха. 

 Резерват „Момчиловски дол“ 

Поддържан резерват „Момчиловски дол“ е обявен със Заповед №508/28.03.1968 г. на 

МГГП, прекатегоризиран със Заповед №РД-372/15.10.1999 г. на МОСВ и актуализиран със 

Заповед №РД-139/19.02.2013 г. на МОСВ. 

Резерватът се намира в землището на с. Соколовци, вляво на 150 – 200 метра над пътя 

гр. Смолян – м. Рожен. Създаден е с цел запазване на първична черборова гора. На изток 

граничи с трасе за високо напрежение. Площ - 33,560  ха. Най-високата точка е 1265 м н. в., 

а най-ниската - 965 м н. в. Типове местообитания – чисти черборови гори (pure pinus nigra 

forests), растения - около 170 вида, което е около 4% от флората на България. От тях 

консервационно значими са 8 вида, 2 вида са включени в Червената книга на България с 

категория „рядък“, 5 вида са балкански ендемити и 2 вида - български ендемити. 

Установените лечебни растения са 81 вида. Птици - 21 вида: соколоподобни (2 вида), 

гълъбоподобни (1 вид), кукувицоподобни (1 вид), кълвачоподобни (3 вида), врабчоподобни 

(14 вида). Защитени видове съгласно закона за  биологично разнообразие са 17. Бозайници - 

25 вида: насекомоядни (5 вида), прилепи (1 вид), зайцевидни (1 вид), гризачи (9 вида), 

хищници (6 вида), чифтокопитни (3 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично 

разнообразие - 4. 

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 

водопада. Смолянският водопад се намира на р. Крива река край Смолян на надморска 

височина 1000 м. Височината на пада е 20 м. Водопадът е част от изградена еко-пътека, 

започваща от резерват „Сосковчето“. 
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Друга природна забележителност е пещерата „Ледницата“. Намира се близо до с. 

Широка лъка в долината на р. Горски дол. Дълга е повече от 1400 м, 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 обявени за природна забележителност. По произход са 

свлачищни езера. Разположени са между град Смолян и връх Снежанка. Наслагването с 

времето на 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. 

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички 

форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на 

екосистемите и процесите, които протичат в тях. Опазването и устойчивото ползване на 

биологичното разнообразие е основна цел на националното природозащитно 

законодателство в България. В тази връзка  и с цел опазване на биологично, геологично и 

ландшафтно разнообразие; участие в европейските и световните екологични мрежи, 

опазващи природните местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна, 

включително и птици, редки, ендемични и/или застрашени видове; осигуряване на 

достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително 

при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен 

обмен между разделени популации и видове; търговията с екземпляри от застрашени 

видове от дивата флора и фауна, на вековни и забележителни дървета; ограничаване на 

негативното антропогенно въздействие върху защитени територии, на територията на 

страната е създадена Националната екологична мрежа (НЕМ). 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени съгласно 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват по 

Закона за биологичното разнообразие, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 

2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. 

Защитените територии се обявяват със Заповед на министъра на околната среда и 

водите по реда на Закона за защитените територии, с който се уреждат категориите 

защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и 

управление. Обявяването им се извършва, с цел опазване на ценни екосистеми и на 

биоразнообразието като цяло, опазване на отделни растителни и животински видове 

съобщества, техните местообитания, както и опазване на уникални и характерни природни 

забележителности. Към настоящия момент, в България са обявени 1 015 защитени 

територии, които обхващат приблизително 5,3% от територията на страната. Според Закона 
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за защитените територии, защитените територии са 6 категории: резервати, национални 

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове и 

защитени местности. 

Резерватите и поддържаните резервати са територии, включващи образци на 

естествени екосистеми, опазването на които изключва всякаква или се допуска минимална 

човешка намеса, като същите са изключителна държавна собственост. 

В териториалния обхват на РИОСВ – Смолян попадат общо 61 защитени територии, 

разпределени   по категории, както   следва: 4 резервата - „Сосковчето“, „Казаните“, 

„Кастракли“ и „Червената стена“ – част, с площ от 8010,659 дка, попадаща в землището на 

с. Борово, община Лъки, област Пловдив; 4 поддържани резервата – „Конски дол“, 

„Амзово“, „Момчиловски дол“ и „Шабаница“, както и 27 защитени местности и 26 

природни забележителности. В таблицата в Приложение №1 е представена по-подробна 

информация за защитените територии. 

През 2020 г. са актуализирани площите на ЗМ „Манастирището“ и ПЗ „Дяволски мост 

и  водопада“, в местността „Хайдушки дол“ със заповеди на министъра на ОСВ. 

Ежегодно се изготвят, съгласуват и изпълняват противопожарни планове за 

дейностите в защитени територии, изключително държавна собственост – резервати и 

поддържани резервати. Извършва се системно наблюдение на териториите за опасност от 

възникване на пожари. През 2020 г., в териториалния обхват на РИОСВ - Смолян не са 

възникнали пожари в защитените територии. 

Извършваният от РИОСВ – Смолян текущ контрол по отношение на защитените  

територии, включва проверки по спазване на режимите, определени със заповедите за 

обявяване и/или актуализация на защитените територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). През 2020 г. са проверени всички планирани обекти: 4 

резервата („Кастраклий“, „Червената стена“, „Сосковчето“, „Казаните“); 4 поддържани 

резервата („Конски дол“, „Амзово“, „Момчиловски дол“, „Шабаница“), 18 защитени 

местности („Манастирището“, „Хубча“, „Соскочански дол“, „Борино“, „Старата гора“, 

„Триградско ждрело“, „Поречието на р. Девинска“, "Храстево", "Света Неделя", "Годумска 

дупка", "Куцинско блато", "Средните ливади", "Турлата", "Чернока", "Дълбок дол", 

"Врача", "Лятната гора" и "Крепостта градището") и 10 природни забележителности 

„Буйновското ждрело“, „Настанска могила“, „Струилски дол“, „Скакалото“, „Костен 

камък“, „Дуплево“, „Момата“, „Ледницата“, „Сарийска чука – Главата“ и „Смолянски 

водопад“. 

Пълен списък със защитените територии, обхващащи населени места в община Смолян, 

съгласно регистъра на ЗТ в България, поддържан от Изпълнителна агенция по околна среда 

е представен в таблицата по-долу. 
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Таблица 84: Защитени територии в община Смолян 

Наименование Категория Площ, ха 

по заповед 

активна 

Местоположение 

1. Амзово Поддържан резерват 0,319 гр.  Смолян 

2. Бориковската 

пещера 

Природна 

забележителност 

1,000 

0,999 

с. Могилица 

3. Врача Защитена местност 4,0; 4,05 с. Широка лъка 

4. Връх 

Средногорец 

Защитена местност 134,900 

121,053 

с. Полковник Серафимово 

5. Градище Природна 

забележителност 

6,900 

7,337 

с. Славейно 

6. Дълбок дол Защитена местност 5,800 с. Стойките 

7. Калето Защитена местност 0,500 с. Могилица 

8. Крепост 

Градището 

Защитена местност 9,000 

9,753 

с. Широка Лъка 

9. Ливадите Защитена местност 1,000 с. Сивино 

10. Лятна гора Защитена местност 36,000 

42,125 

с. Широка Лъка 

11. Момата – скално 

образувание 

Природна 

забележителност 

0,400 

1,577 

с. Широка лъка 

12. Момина вода – 

Ахматица 

Защитена местност 34,500 

37,204 

с. Момчиловци 

13. Момчиловски 

дол 

Поддържан резерват 31,100 с. Соколовци 

с. Момчиловци 

14. Невястата Природна 

забележителност 

47,700 гр. Смолян 

15. Падала Защитена местност 33,600 с. Могилица 

16. Рожен Защитена местност 108,500 с. Момчиловци 

с. Соколовци 

17. Сарийска чука – 

главата 

Природна 

забележителност 

0,200 

0,215 

 с. Широка лъка 

18. Смолянски 

водопад 

Природна 

забележителност 

2,000 

2,000 

гр. Смолян 

19. Смолянските 

езера 

Природна 

забележителност 

49,500 

51,158 

гр. Смолян, 

20. Сосковчето Резерват 177,500 

177,757 

гр. Смолян, 

21. Соскучански 

Дол 

Защитена местност 104,400 

112,789 

гр. Смолян, 
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22. Турлата Защитена местност 18,600 

18,352 

с. Солища 

23. Улцата Природна 

забележителност 

1,000 

0,954 

с. Могилица 

24. Хубча Защитена местност 43,600 

43,688 

с. Соколовци 

25. Чернока Защитена местност 8,600 

7,366 

с. Солища 

Източник: РИОСВ - Смолян 

 Защитени зони по „Натура 2000“ 

Местата, попадащи в екологичната мрежа „Натура 2000“, се определят в съответствие 

с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – 

Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

наричана накратко (Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО за опазването 

на дивите птици, наричана накратко (Директива за птиците). Общата и основна цел на 

Директивата за местообитанията, е поддържане и възстановяване на естествените 

местообитания и видовете от дивата флора и фауна в благоприятно природозащитно 

състояние. Директивата за птиците се отнася до всички естествено срещащи се диви птици, 

с прилагане на разпоредбите, свързани със защитата, управлението и контрола на тези 

видове и установяване на правила за тяхното използване. Мрежата „Натура 2000“ дава 

възможност за запазване или възстановяване на благоприятното природозащитно 

състояние на целевите типове местообитания и видове. Целите на опазване могат да бъдат 

постигнати чрез прилагане на мерки, съгласно изискванията на двете природозащитни 

директиви. 

Изграждането на Натура 2000, местата в Република България е регламентирано в 

Закона за биологичното разнообразие, който въвежда нормите на двете европейски 

директиви и съгласно който, в страната се обявяват защитени зони, като част от 

Националната екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, 

които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие 

растителни и животински видове, както и типове природни местообитания, включени в 

Приложенията на Директивите. Списъците с природните местообитания и видовете, вкл. 

птици, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са изброени в приложения №1 

и №2 от ЗБР. Приносът на България към мрежата „Натура 2000“ се основава на 341 

защитени зони, като към момента мрежата включва: 120 защитени зони за опазване на 

дивите птици, покриващи 23.1% от територията на България и 234 защитени зони за 

опазване на природни местообитания, покриващи 30,3% от територията на България (13 

бр. от ЗЗ са с обща граница по двете Директиви). 
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За територията на РИОСВ – Смолян са одобрени и обнародвани общо 10 защитени зони 

по Натура 2000, на обща площ от около 211 708 ха, като се засягат всички общини от 

териториалният обхват на инспекцията, с изключение на община Неделино. 

В територията на община Смолян влизат общо 6 защитени зони. Тези ЗЗ са големи 

площи и в техният обхват попадат землищата на населени места от няколко различни 

области и общини. В таблицата по-долу е представена информация за защитени зони, 

нейната обща площ и включените в дадената ЗЗ населени места от община Смолян. Това са: 

Таблица 85: Защитени зони, в чийто обхват попадат населени места от община Смолян  

код на ЗЗ 
Наимено-

вание 

обща 

площ в ха 

Общ 

брой 

общини 

попадащи 

в ЗЗ 

землища от община Смолян, 

попадащи в ЗЗ 

BG0002073 Добростан 83655.44 8 с. Кутела, с. Петково, с. Славейно 

BG0002105 Персенк 16119.67 4 с. Широка лъка 

BG0001030 
Родопи - 

Западни 
272851.4 18 

гр. Смолян, с. Арда, с. Бориково, с. 

Буката, с. Букаците, с. Вълчан, с. 

Гела, с. Горна Арда, с. Киселчово, с. 

Кошница, с. Кремене, с. Могилица, с. 

Мугла, с. Полковник Серафимово, с. 

Сивино, с. Смилян, с. Стойките, с. 

Турян, с. Чокманово, с. Широка лъка 

BG0001031 
Родопи - 

Средни 
155107.69 13 

с. Кутела, с. Момчиловци, с. Петково, 

с. Славейно 

BG0002113 
Триград- 

Мурсалица 
55340.95 4 

гр. Смолян, с. Гела, с. Киселчово, с. 

Кремене, с. Мугла, с. Солища, с. 

Стойките, с. Турян, с. Широка лъка 

BG0000372 
Циганско 

градище 
9555.74 4 с. Горово 

Източник: по данни от РИОСВ - Смолян 

Разпределението на посочените в таблицата ЗЗ, според двата вида Директиви са: 

 По Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна ЗЗ са обявени: Циганско градище, Родопи – Западни и Родопи – Средни; 

 По Директива за опазване на дивите птици ЗЗ са обявени: Добростан, Триград- 

Мурсалица, Родопи – Западни и Персенк. 

Защитените зони за опазване на дивите птици са одобрени със заповеди на министъра 

на околната среда и водите, в които са разписани съответните режими и забрани. Към 

настоящия момент тече процес по издаване и на заповедите за обявяване на защитените 

зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в 

списъка от защитени зони, приети с решение на Министерски съвет. В голямата си част 

зоните по двете директиви се припокриват. Защитени зони „Триград-Мурсалица“ с код 
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BG0002113 за опазване на дивите птици и „Циганско градище“ с код BG0000372 за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, са разположени изцяло 

на контролираната от РИОСВ - Смолян територия, а останалите осем защитени зони, 

попадат отчасти в териториалния обхват на инспекцията. През 2020 г. не са настъпили 

промени в броя, площта и състоянието на защитените зони в териториалния обхват на 

РИОСВ - Смолян. 

Актуални данни (стандартни формуляри, предмет и цели на опазване, граници в цифров 

вид и др. подобни) за защитените зони, като част от мрежата „Натура 2000“ са налични и 

достъпни на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, на адрес: 

www5.gowernment.bg, в раздел ПРИРОДА/НАТУРА 2000/НАТУРА 2000 в 

България/Информационна система за НАТУРА 2000 в България. 

С цел опазването на предмета и целите на защитените зони по „Натура 2000“, РИОСВ 

– Смолян осъществява превантивен и текущ контрол. 

Текущият контрол на защитените зони се осъществява, чрез проверки на място по 

спазване на режимите, определени със заповедите за обявяване, спазване на условията, 

поставени в индивидуалните административни актове, както и извършване на проверки по 

документи за установяване на валидност и правно действие на издадени Решения по ОС. 

Осъщественият през 2020 г. текущ контрол е във връзка с издадени от директора на 

РИОСВ – Смолян, Решения по ОС, като са извършени 27 бр. проверки на 5 обекта 

(защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“) – „Родопи – Западни“ с код 

BG0001030, „Родопи – Средни“ с код BG0001031 „Триград - Мурсалица“ с код BG0002113, 

„Западни Родопи“ с код BG0002063 и „Добростан“ с код BG0002073, в т.ч. 18 бр. проверки 

на място за контрол по поставени условия в решения по оценка за съвместимостта с 

предмета и целите на опазване на защитените зони и 9 бр. проверки по документи за 

установяване на валидност и правно действие на издадени Решения по ОС. От извършения 

текущ контрол, не са установени дейности по неспазване на поставените в решенията 

условия, както и че от  общо 18 проверени инвестиционни предложения, 11 броя (над 60%) 

са реализирани. 

От извършените документални проверки за установяване на валидност и правно 

действие на издадени Решения по ОС и въз основа на получената информация от 

компетентните органи, отговорни за тяхното одобряване и/или разрешаване, е 

констатирано, че от проверените общо 9 решения, 6 бр. са актуални и не са загубили правно 

действие, тъй като в рамките на регламентирания 5-годишен срок от издаването им, за 

обектите са издадени съответните административни актове, удостоверяващи тяхното 

одобряване и/или разрешаване, а 3 бр. решения не са актуални и са загубили правно 

действие, като възложителите не са започнали фактическото осъществяване на 

инвестиционните предложения, тъй като за тях не е издаден съответният административен 

акт, с който да се одобрява/утвърждава плана или инвестиционното предложение. 

В рамките на осъществения текущ контрол, през 2020 г. не са установени дейности 

водещи до нарушаване на режимите на защитени зони, определени със заповедите за 

обявяването им. 
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И през 2020 г. са извършвани проверки на имоти, за които са констатирани от ДФ 

„Земеделие“ нарушения в рамките на кампания 2019 г., свързани с разоравания на заявени 

от кандидатите площи, в обхвата на екологично чувствителните постоянно затревени 

площи от слоя „постоянно затревени площи“, както и за нарушения на забраната за 

превръщане на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения, въведена 

със заповедите за обявяване на защитените зони.  

При проверките на терен не е установено извършване на дейности, водещи до 

нарушаване на режимите на защитени зони, определени със заповедите за обявяването им. 

Касае се за стари разоравания на малки площи – под 1 дка, като същите са затревени, както 

и че разораванията са извършени преди обявяване на съответната защитена зона, съгласно 

направена справка в информационната система за защитени зони от екологичната мрежа 

„Натура 2000” на наличните в нея ортофотокарти от 2006 година. Тези имоти са 

възстановени на собствениците в този вид, без да е извършена промяна  начина на трайно 

ползване. В тази връзка, в много случаи начина на трайно ползване на имотите по 

кадастрална скица, не отговаря на реалното състояние на терена в имота. 

Превантивният контрол на защитените зони се осъществява, чрез процедурата по 

оценка за съвместимост на планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни 

предложения (ИП) с предмета и целите на опазване на защитените зони. С прилагането на 

процедурата, още на най-ранен етап от реализацията на определен ППП или ИП, се 

преценява вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони. Процедурата е регламентирана с чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР), а условията и реда за извършването ѝ, са определени с 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за ОС), съгласно които на оценка за съвместимост се подлагат: 

 Планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения (ИП), техни 

изменения или разширения, извън обхвата на ЗООС, но попадащи изцяло или 

отчасти в границите на защитени зони и са свързани с промяна предназначението 

и/или начина на трайно ползване на имота (самостоятелна процедура по реда на 

Глава втора от Наредбата за ОС) и Планове, програми, проекти (ППП) и 

инвестиционни предложения (ИП), техни изменения или разширения, попадащи в 

обхвата на ЗООС (съвместна процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава 

трета от Наредбата за ОС). 

 В решенията по ОС, с които се съгласува реализацията на инвестиционни 

предложения/планове/програми/проекти се поставят задължителни за изпълнение 

условия, както и въвеждане на 5-годишен срок от датата на издаване, в който ако 

възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното 

предложение, плана, програмата, решението автоматично прекратява действието си. 

За останалите ППП и ИП или техни изменения или разширения, които не попадат в 

приложимостта на самостоятелната и/или съвместената процедура по оценка за  

съвместимост, в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

222 | с т р .  
 

защитените зони, компетентният орган по околна среда, преценява начина на процедиране 

и определя приложима процедура, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

При проведените самостоятелни процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС, 

са издадени 21 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху защитени зони, съгласно чл. 18 от Наредбата за ОС. С решенията са 

съгласувани инвестиционни предложения за изграждане на къщи за гости, бази за отдих, 

вилно селище, жилищна сграда с гараж и склад за съхранение на инвентар, реконструкция 

и  преустройство на съществуваща сграда в стаи за настаняване и изграждане на сграда за 

отглеждане на животни, основен ремонт и/или изграждане на нов траен автомобилен горски 

път; горскостопански планове; създаване и/или отглеждане на едногодишни култури, на 

трайни насаждения, овощни градини; изграждане на „Интегрирана система за ранно 

известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция“. 

През 2020 г. няма издавани решения по чл. 20 от Наредбата за ОС за извършване на 

оценка за степента на въздействие на планове, програми, проекти/инвестиционни 

предложения (ППП/ИП) върху защитени зони, както и решения по чл.28 от Наредбата за 

ОС. 

В зависимост от характера на предвижданията на заявените от възложителите ППП и 

ИП, както и вероятността от въздействието им върху защитените зони, по реда на чл. 2, 

ал.  2 от Наредбата за ОС, през 2020 г. от РИОСВ – Смолян са издадени общо 558 бр. писма, 

в т. ч. и за инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, попадащи в 

границите на защитени територии по ЗЗТ – общо 10 бр. (1 бр. - инвестиционно предложение, 

2 бр. - проекти и 7 бр. план-извлечения за промяна вида на сечта). 

През 2020 г. са извършени общо 43 бр. съвместени процедури по реда на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както 

следва: преценяване необходимостта от ОВОС – 35 бр.; преценяване необходимостта от 

ЕО - 5 бр. и екологична оценка – 3 броя. 

Общият брой инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, съгласувани 

по реда на ЗООС и/или ЗБР (съвместена и самостоятелна процедура), попадащи в границите 

на защитени зони са 40 бр., като 21 бр. са самостоятелна процедура по ОС и 19 бр. са 

съвместена процедура по реда на ЗООС и ЗБР. 

Разгледан и оценен с положителна оценка на качеството е 1 бр. Доклад за оценка 

степента на въздействие, с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата 

„Натура 2000“ на Общ устройствен план на община Смолян. 

В резултат на проведените процедури по оценка за съвместимост, не е констатирано 

нарушение в целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитените 

зони. Фрагментацията на местообитанията вследствие на антропогенни и природни 

фактори е незначителна. С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализацията на 

дейностите, заложени в плановете, програмите, проектите и/или инвестиционните 

предложения, в решенията по ОС се поставят определени условия. 
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Анализирайки проведените през 2020 г. самостоятелни процедури по ОС се налага 

извода, че се запазва инвестиционната инициатива от физически и юридически лица за 

реализиране на туристически обекти за сезонен отдих, а намаляват тези, свързани с 

извършване на земеделска дейност. Спрямо 2019 г., общият брой на самостоятелните 

процедури по оценка за съвместимостта значително е намалял (37 бр. за 2019 г. на 21 бр. за 

2020 г., като се доближава до този през 2018 г. - 23 броя). 

Запазва се тенденцията от предходните години, най-голям дял от проведените 

самостоятелни процедури по ОС, да са свързани със съгласуване реализацията на 

инвестиционни предложения за изграждането на къщи за гости, бази за отдих, жилищно 

и вилно строителство (общо 10 бр.), следвани от инвестиционни предложения за основен 

ремонт и/или изграждане на нов траен автомобилен горски път (4 бр.), горскостопански 

планове на общини и горски кооперации (3 бр.), свързани с провеждане на плануваните 

инвентаризации на горите, както и ИП за създаване и/или отглеждане на едногодишни 

култури, трайни насаждения, овощни градини (3 бр.). През 2020 г. се наблюдава намаление 

спрямо 2019 г. на съгласуваните ИП, свързани със създаване и отглеждане на трайни 

насаждения и земеделски култури по изпълнение на планове по ПРСР за финансиране на 

такъв тип дейност. Основно процедираните обекти са в общините Доспат, Смолян, Борино 

и Девин. 

С проведените процедури по ОС се засяга основно горска територия, предвид площта 

и обхвата на съгласуваните горскостопански планове на общини и кооперации, както и при 

инвестиционните предложения, свързани с основен ремонт и/или изграждане на трайни 

горски пътища. Инвестиционните предложения, свързани с изграждането на бази за отдих, 

къщи за гости и други, засягат предимно земеделски територии, с по-малка площ. 

През 2020 г. по реда на ЗООС и ЗБР са проведени 19 съвместени процедури за 

съгласуване на инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, попадащи в 

границите на защитени зони. Спрямо 2019 г., общият им брой се е увеличил с 10. По своя 

характер, съгласуваните по реда на ЗООС и ЗБР (съвместена процедура) инвестиционни 

предложения, планове, програми, проекти, основно са свързани с изграждане на 

животновъдни ферми, мандри, цехове за месо преработка, курортни и обслужващи обекти. 

Наблюдава се запазване на тенденцията спрямо предходните години за намаляване 

броя на издадените писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, като през 2018 г. техния брой 

е бил 727, през 2019 г. – 649, а през 2020 г. е намалял до 558 броя. Близо половината от 

писмата през 2020 г., продължават да са свързани със съгласуване на план-извлечения за 

промяна вида на сечта за усвояване на повредена дървесина от абиотични и биотични 

фактори, както и на горскостопански програми и/или планове. 

Спрямо 2019 г., значително е намалял броя на съгласуваните бизнес планове за 

земеделски стопанства, кандидатстващи по ПРСР 2014-2020 г., но се наблюдава увеличение 

на заявленията и уведомленията за съгласуване закупуването на техника и оборудване, 

както и модернизиране на съществуващи предприятия, заявени за финансиране, чрез 

Стратегия за водени от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ и/или МИРГ. И през 

2020 г. се запазва тенденцията, общините да съгласуват инвестиционни предложения, 
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свързани с реконструкция и/или рехабилитация на съществуваща техническа 

инфраструктура, на паркови пространства, спортни и детски площадки и други, както и 

проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради. 

Анализирайки проведените процедури по реда на ЗБР и Наредбата за ОС 

(самостоятелни и съвместени), включително и издадените писма до възложителите по реда 

на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се отчита, че се запазва тенденцията да преобладават 

издадените писма и решения за съгласуване на планове, програми, инвестиционни 

предложения в областта на горското, селското и водното стопанство, следвани от туризъм 

и отдих, и инфраструктурни обекти, като реализацията и осъществяването на голяма част 

от тях, продължават да бъдат тясно свързани с определено финансиране, основно по 

европейски програми, ПРСР 2014-2020 г., ПУДООС и други. С цел предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни 

въздействия, при реализацията на дейностите, заложени в инвестиционните предложения, 

планове, програми, в издадените решения се поставят условия за изпълнение. При 

провеждане на процедурите по оценка за съвместимост, могат да се отчетат известни 

трудности, свързани със забавяне на становищата за допустимост на ИП/ППП от страна на 

БД, като не се спазва регламентирания по Наредбата за ОС седем-дневен срок и това води 

до  забавяне в произнасянето от страна на РИОСВ. 

При провеждане на административните процедури по оценка за съвместимост, се 

отчитат известни трудности по отношение коректното попълване от възложителите на 

уведомленията за инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, включително 

и в предоставянето на необходимата придружаваща документация към тях, което от своя 

страна изисква изпращането на писма за допълнителна информация, респективно води до 

удължаване на срока за предоставяне на административната услуга. 

 Опазване на защитени растителни и животински видове и техните 

местообитания и устойчивото ползване на биологичните ресурси 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие, за защитени на територията на цялата 

страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение №3 от 

закона, като за тях са регламентирани и въведени редица забрани, валидни за всички 

жизнени стадии от развитието им. 

През 2020 г., експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно със служители на РДГ –  

Смолян и РДГ – Кърджали, са проверили 7 бр. дървопреработващи предприятия и на горски  

територии и 1 бр. на сайт за интернет търговия; проверка във връзка с подадено заявление 

за регистрация на видове, съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие; 

проверка във връзка с публикувана обява за продажба на вълк и лисица в с. Вълкосел, 

община Сатовча, при която дадените две предписания - за предоставяне на разрешително 

за индивидуален лов на хищници и подаване в РИОСВ – Смолян на заявление за 

регистрация на диви животни, съгласно Закона за защита на животните, са изпълнени в 

срок. 
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В рамките на осъществения контрол по Закона за биологичното разнообразие, през 

2020 г. експерти на РИОСВ – Смолян извършиха съвместна проверка със служители на 

ЮЦДП „ТП ДЛС – Кормисош“ и служители на ОДБХ – Пловдив, във връзка с получен 

сигнал за намерена мъртва мечка, в местност „Кълвачевица“, землище на с. Югово, община 

Лъки. Сигналът е изпратен до Районна прокуратура – Асеновград и РУ - гр. Асеновград за 

предприемане на мерки по компетентност, съгласно чл. 278д от Наказателния кодекс. 

Ежегодно, обект на контрол относно продажбата на защитени видове – растения и 

животни, са зоомагазини и обществени пазари, като в тази връзка през 2020 г. са проверени 

2 бр. на зоомагазини (ветеринарна амбулатория и зооветеринарен център) в град Смолян 

и 2 бр. на обществени пазари - в град Лъки и град Неделино. При проверките не е 

констатирана продажба на защитени видове, както и не са установени нарушения на ЗБР. 

Продължава регистрацията на животински видове, включени в Конвенцията за 

международна търговия с диви растителни и животински видове (CITES), като през 2020 г. 

са издадени 6 регистрационни карти, съгласно чл. 91 от Закона за биологичното 

разнообразие. Извършвана е регистрация и на животински видове по реда на Закона за 

защита на животните, като е издадена 1 бр. регистрационна карта. 

И през 2020 г. са извършени проверки по сигнали от граждани за ранени или бедстващи 

защитени видове птици, намерени в безпомощно състояние. В тази връзка, експерти на 

инспекцията, съвместно с представители на общините и/или на държавните горски 

стопанства, са оказали помощ на 2 бедстващи птици – една от вида Черен кълвач (Dryocopus 

martius), землище на с. Градът, община Смолян и една от вида Малък ястреб (Acepiter nisus), 

землище на гр. Смолян, които след първоначален оглед са изпратени за лечение в 

Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора. 

 Мониторинг на биологичното разнообразие 

През 2020 г. е извършен мониторинг относно състоянието на популациите на 

защитените видове - Дива коза (Rupicapra rupicapra), Кафява мечка (Ursus arctos), Родопски 

крем (Lilium rhodopeum) и Планински крем (Lilium jankae). 

Извършеният през месеците април - декември 2020 г. мониторинг относно 

стопанисването и опазването популацията на дивата коза, проведен на територията на ДЛС 

„Извора“, гр. Девин и ДЛС „Кормисош“, гр. Лъки, показва, че популацията на вида е в 

стабилно състояние. Подобно е състоянието и в другите регистрирани местообитания и 

популации, извън тези ловни стопанства, а именно на територията на ДГС „Смолян“, ДГС 

„Борино“, ДГС „Триград“, ДГС „Хвойна“, ДГС „Михалково“, ДГС „Широка лъка“ и ДГС 

„Смилян“. През последните години, при проведените наблюдения се констатира достигане 

на оптималния запас в тези местообитания и миграция на екземпляри в съседни райони, 

където природните и антропогенни условия са благоприятни за създаване на нови 

популации. През 2020 г. от МОСВ са издадени 5 броя разрешителни за отстрел на общо 43 

екземпляра диви кози на териториите на ТП „ДЛС – Извора“, гр. Девин, СЛР „Ловно - 

рибарско дружество“, гр. Девин, ТП „ДЛС – Кормисош“, гр. Лъки, СЛР „Чернатица“, с. 
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Хвойна, общ. Чепеларе и СЛР „Сокол – Смолян“, гр. Смолян. Отстреляни са 30 бр., което 

е с 13 по-малко от разрешените екземпляри. 

През 2020 г. беше извършен мониторинг на две находища на вида Родопски крем 

(Lilium rhodopeum), в землищата на с. Проглед, община Чепеларе и с. Кремене, община 

Смолян и едно находище на вида Планински крем (Lilium jankae), в землището на гр. 

Чепеларе. От извършените проверки и осъщественият мониторинг е установено, че 

популациите на защитените растения са стабилни, като не са констатирани нарушения. 

Съвместно с участието на ИАОС и на регионалните структури на МОСВ и МЗХГ, е 

извършен и есенен мониторинг на вида – кафява мечка на територията на Родопите, като 

част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) в 

България. Данните от мониторинга са предоставени на Изпълнителната агенция по околна 

среда. 

През изминалата година, сформираната към РИОСВ – Смолян, група за бързо реагиране 

(ГБР) „Човек – Мечка“, продължи дейността и участието си в проверки по сигнали, 

свързани с нанесени щети от мечки. В тази връзка през 2020 г. са извършени общо 113 бр. 

извънредни проверки, относно постъпили сигнали за нападение и нанесени щети от кафява 

мечка над селскостопанско имущество и домашни животни. Проверките включват участие 

в комисии, свикани със Заповед на директора на РДГ – Смолян, по установяване на щети 

от едри хищници и сигнали за проблемни екземпляри, чрез функциониране на Групата  за 

бързо реагиране към РИОСВ – Смолян. 

При проверките е установено, че при 105 случая е доказано нападение на кафява мечка 

над селскостопанско имущество. 

Броят на щетите през 2020 г. е намалял незначително с около 7% спрямо 2019 г. 

Сравнителният анализ показва, че броят на щетите през 2019 г. се е увеличил двойно 

спрямо 2018 г., но през 2020 г. намаляват незначително, спрямо предходната година. 

Поради концентрацията на щети в териториите на ТП „ДГС – Славейно“, ТП „ДГС – 

Широка лъка“, ТП „ДГС – Триград“ и ТП „ДГС – Смилян“, през 2020 г. на горските 

стопанствата са издадени четири броя разрешителни за отстрел на 5 проблемни мечки, 

валидни до края на 2020 г., от които няма реализирани такива. Във връзка със зачестилите 

случаи на присъствие на мечка в с. Давидково, община Баните на ТП „ДГС - Славейно“, е 

издадено разрешително за прогонване на 1 бр. кафява мечка, в района на  действие на 

горското стопанство. 

Наличието на ГБР улеснява и подпомага дейността на инспекцията по отношение 

опазване и мониторинг на защитения вид - кафява мечка, включително за установяване на 

щетите, нанесени от нея върху селскостопанското имущество, както и изготвянето на 

предложенията до МОСВ за изплащане на съответните обезщетения за нанесените щети от 

кафява мечка. И през следващата година ще продължи кампанията по разясняване сред 

местното население на видовете превантивни мерки за защита на селскостопанското 

имущество. 
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 Изводи 

 Община Смолян създава условия за развитие на устойчиви и трайни политики 

при опазването на биологичното разнообразие и участва активно в екологични 

инициативи; 

 Община Смолян работи в дългосрочен формат на сътрудничество с РИОСВ; 

 Биологичното богатство на общината представлява уникален формат на 

националната карта на биологичното разнообразие; 

 Усилията за опазване на биоразнообразието в общината са насочени към 

опазване и възстановяване на местообитания и биоразнообразието на редки, 

защитени и стопански ценни видове - диви растения и животни в горските зони 

и землищата на населените места от общината; 

 Налице са устойчиви формати за контрол и мониторинг на защитените зони и 

територии с подкрепата и на общинската администрация, където е приложимо.   

7.4. Акустична характеристика и радиационни показатели 

 

 Управление на шумовия фон 

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно 

изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на 

пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или 

изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в съответствие с посочените 

методи в Наредба №6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ за показатели за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, 

бр. 58 от 2006 г.). 

Мониторингът се извършва по показател L - (усреднено еквивалентно) дневно ниво на 

шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (7.00-19.00 

ч.). 

Програмата за мониторинг на шум в град Смолян включва 15 пункта за наблюдение. 

Разпределението на пунктовете на територията на града е следното: 

 40% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 

трафик - 6 пункта; 

 27% върху територии с промишлени източници на шум – производствено-складови 

територии и зони – 4 пункта; 

 33% върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 5 пункта. 

През 2019 г. наблюдението на шумовото натоварване се проведе в периода от 15 до 31 

октомври, с трикратно измерване в рамките на два последователни работни дни с шумомер 

Cirrus Research CR-161B, притежаващ свидетелство за калибровка. 

За всеки контролен пункт на замерване са отчетени интензивността и структурата на 

транспортните потоци, вида и състоянието на пътното покритие, наклон на улицата, вида на 
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застрояване, етажност на сградите, брой на пътните платна, наличие на озеленяване и 

влиянието на метеорологичните фактори по време на мониторинга. 

През 2019 г., в рамките на програмата за мониторинг, РЗИ – Смолян извърши 90 

измервания на градския шум в 15 пункта. Резултатите показват, че допустимите шумови 

нива са превишени в 6 от контролните пунктове, при 8 за 2018 г. 

Таблица 86: Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2019 г. 

 

№ по ред 

 

Град 

Общ 

брой 

пунктове 

Разпределението на шумовите нива по диапазони  (в бр. 

пунктове) 

под 58 

dB/А/ 

58-62 

dB/А/ 

63-67 

dB/А/ 

68-72 

dB/А/ 

73-77 

dB/А/ 

78-82 

dB/А/ 

над 82 

dB/А/ 

над 

ГС 

 Смолян 15 5 3 5 2     

Източник: РИОСВ - Смолян 

 

Таблица 87: Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в гр. Смолян за 

периода 2006 -2019 г., в брой пунктове 

Година Общ брой 

пунктове 

Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой 

пунктове 

под 58 

dB/А/ 

58-62 

dB/А/ 

63-67 

dB/А/ 

68-72 

dB/А/ 

73-77 

dB/А/ 

78-82 

dB/А/ 

над 82 

dB/А/ 

2006 14 1 1 6 5 1 - - 

2007 15 4 3 3 5 - - - 

2008 15 4 1 2 6 2 - - 

2009 15 2 4 2 6 1 - - 

2010 15 4 8 1 1 1 - - 

2011 15 2 3 2 7 1 - - 

2012 15 5 2 6 2 - - - 

2013 15 5 2 7 1 - - - 

2014 15 5 1 6 3 - - - 

2015 15 5 2 6 2 - - - 

2016 15 5 - 7 3 - - - 

2017 15 5 - 7 3 - - - 

2018 15 5 1 5 4 - - - 

2019 15 5 3 5 2  - - 

Източник: РИОСВ - Смолян 

През 2019 година се наблюдава увеличение на броя пунктове с регистрирани шумови 

нива в диапазона 58-62 dB(A) и намаление на броя пунктове с регистрирани шумови нива в 

диапазона 68-72 dB(A), което можем да отчетем като подобряване на акустичната среда. 
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Таблица 88: Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2006 

-2019 г., в проценти 

Година Общ брой 

пунктове 

Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в 

проценти 

под 58 

dB/А/ 

58-62 

dB/А/ 

63-67 

dB/А/ 

68-72 

dB/А/ 

73-77 

dB/А/ 

78-82 

dB/А/ 

над 82 

dB/А/ 

2006 100 % 7,1 7,1 42,8 35,7 7,1 - - 

2007 100 % 26,6 20,0 20,0 33,3 - - - 

2008 100 % 26,6 6,6 13,3 40,0 13,3 - - 

2009 100 % 13,3 26,6 13,3 40,0 6,6 - - 

2010 100 % 26,6 53,3 6,6 6,6 6,6 - - 

2011 100 % 13,3 20,0 13,3 46,6 6,6 - - 

2012 100 % 33,3 13,3 40,0 13,3 - - - 

2013 100 % 33,3 13,3 46,6 6,6 - - - 

2014 100 % 33,3 6,6 40,0 20,0 - - - 

2015 100 % 33,3 13,3 40,0 13,3 - - - 

2016 100 % 33,3 - 46,6 20,0 - - - 

2017 100 % 33,3 - 46,6 20,0 - - - 

2018 100 % 33,3 6,6 33,3 26,6 - - - 

2019 100 % 33,3 20,0 33,3 13,3 - - - 

Източник: РИОСВ - Смолян 

От посочените данни по-горе личи, че най-силно влияние върху акустичната обстановка 

в град Смолян оказва шумът, създаван от транспортните средства (66% от общото шумово 

натоварване). Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са 

превишени в 6 от контролните пунктове в град Смолян, което представлява 40% от общия 

брой контролирани зони. Относителният дял на пунктовете с превишени нива намалява в 

сравнение с 2018 година, през която са били 53%. 

Анализът на данните показва, че случаите на установени шумови нива в диапазона 58-

62 dB(A) са се увеличили с 13%, в сравнение с 2018 г. 

През разглеждания период (2006 – 2019 г.) се наблюдава тенденция броя на пунктовете 

с измерени нива на шум под 58 dB(A), в последните 8 години, да остава непроменен. Не се 

регистрира изразена тенденция за диапазони 58-62 dB(A) и 63-67 dB(A), както и нивата на 

шума в диапазона 68-72 dB(A). 

Положителен факт е, че броят на пунктовете с измерени нива в рамките на интервала 

68-72 dB(A) са намалели с 2 бр. спрямо 2018 г. 

През 2019 година отново липсват високите стойности на шумови нива от диапазона 73-

77 dB(A); 78-82 dB(A) и над 82 dB(A). 

През 2019 г. се наблюдава подобрение на акустичната среда на гр. Смолян, като в 14 от 

15-те пункта за мониторинг са измерени по-ниски нива на шума спрямо 2018 г., и се е 
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увеличил броя на пунктовете с еквивалентни шумови нива в границите на хигиенните норми 

от 7 на 9 бр. (60%). 

Непроменени остават проблемните зони на града с трайно надвишени здравни норми: 

 КП №1 - ул. „Първи май“- ОДЗ №6 

 КП №6 - кв. Устово - Снек-бар „Перла“ (вход/изход на града); 

 КП №2 - ул. „Хан Пресиян“- х-л „Вавилон“ (градската част с най-тясната и гъсто 

застроена улица) 

 КП №13 - ул. “Хан Аспарух“- района на МБАЛ – Смолян, където е регистрирано 

превишение от 16,9 dB(A) над хигиенните норми. 

За ограничаване на транспортния шум и подобряване качеството на живот на 

гражданите на Смолян, РЗИ препоръчва на общинското ръководство: 

 Да премахне от пътните платна моторните превозни средства спрени от движение 

или паркирани на места забранени за това. 

 Екраниране, чрез мрежа от растителност, на централните градски части, както и на 

входа и изхода на града, която може да намали шумовите нива с 20 -25 dB (А); 

 Поддържане на пътната настилка в добро състояние, особено на най-натоварената 

централна улица. 
 

 Радиационен фон 

Наблюденията на концентрацията на радон в сгради показват денонощни, сезонни и 

годишни вариации. През зимата постъпването на радон е 3-4 пъти по-интензивно, отколкото 

през лятото. 

Измерванията на концентрацията във всички детски градини не само в общината, а и в 

цялата област Смолян се правят в рамките на 3 месеца през зимния период, което може да 

ги определи като максимални стойности за дадената сграда, а референтните нива, 

определени от Наредбата за основни норми за радиационна защита са средногодишни. В 

Наредбата става въпрос за референтни нива (а не за пределно допустими концентрации), 

които според Директива 2013-59 на Европейската общност за атомна енергия не са граница, 

която да не може да бъде надхвърляна. 

Въпреки това, кметовете на общините с проблемни детски градини и ръководствата на 

детските заведения са уведомени от РЗИ - Смолян, че трябва да предприемат адекватни 

противорадонови мероприятия като: 

 Редовно проветряване; 

 Вентилация на под подовите пространства; 

 Запечатване на пукнатини и пролуки в/между подове и стени; 

 Запечатване на канализационни, водопроводни, енергопреносни и др. технологични 

отвори; 

 Понижаване на налягането под сградата чрез направа на т. нар. „радонова шахта“ в 

земята непосредствено под плочата. 
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Превишаване на референтните стойности от 300 Bq/m3 са установени и в 6 жилищни 

сгради в Смолян. Най-бързият и евтин метод за редуциране съдържанието на радон във 

всякакви сгради е редовното проветряване на помещенията. 

7.5.  Състояние и качество на въздуха 

 

 Мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух на територията, 

контролирана от РИОСВ - Смолян, като част от НСМОС – подсистема 

„въздух“. 

Съгласно утвърденият от министъра на околната среда и водите списък на районите за 

оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), област Смолян е в 

РОУКАВ - Югозападен. Предвид изискванията на чл. 11, Приложение №6 от Наредба №12 

от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен 

и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.), АИС-Смолян е градски 

фонов/транспортен пункт, разположен в застроената част на града - площадката на 

Регионална библиотека – Смолян. Обхватът на АИС-Смолян, съгласно утвърдената 

класификация е 100 м - 2 км, като градски фонов и 10-15 м, като транспортен пункт. 

На територията на инспекцията се намира и Комплексна фонова станция (КФС) – 

„Рожен“. Функционирането на станцията дава възможност да се получава пълна, обективна 

и комплексна информация за състоянието на компонентите и обектите на околната среда на 

фоново ниво. Целта е да се осигури провеждането на системни и комплексни наблюдения 

на компонентите на околната среда в райони с малки антропогенни въздействия. Нивото на 

фоновото замърсяване и динамичното му изменение е важна първична информация, 

необходима за оценка и прогноза на състоянието на околната среда, а оттук за създаване на 

екологични норми за допустимо антропогенно натоварване и разработване на стратегии на 

национално и международно ниво. 

 Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции 

В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на фини прахови 

частици (ФПЧ10). Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му 

здравен ефект, зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови 

частици. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и 

битовото отопление. През отоплителния сезон, на локално ниво, основен източник на 

замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита и зимното 

опесъчаване. Причина за значителният брой превишения през зимния сезон, са 

географското разположение на града, специфичните метеорологични условия (ниска 

скорост на вятъра, наличие на инверсии и др.) и невъзможност за разсейване на 

атмосферните замърсители. Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно 
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(първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на 

фини прахови частици (вторични емисии).  

Таблица 89: Норми за нивата на ФПЧ, както и допустимият брой на превишенията за една 

календарна година 

 

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр. 58/2010 г.) 

Средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве 

Прагова стойност (ПС) 
Допустим брой превишения 

(през годината) 
период на прилагане 

СДН 50 µg/m3 35 от 01.01.2009 г. 

Средногодишна норма (СГН) 

СГН 40 µg/m3 Не се допуска превишение от 01.01.2009 г. 

Източник: РИОСВ - Смолян 

Основните съкращения и термини при оценка на Качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) са, както следва: 

 Пределно допустимите концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух - 

определят се като максимално еднократна, средноденонощна и средногодишна 

концентрация, а именно: 

 Максималната еднократна пределно допустима концентрация за определен 

замърсител е допустимата краткосрочна концентрация в продължение на 30 или 60 

минутна експозиция; 

 Средноденонощната пределно допустима концентрация е допустимата концентрация 

в продължение на 24-часова експозиция; 

 Средногодишната пределно допустима концентрация е допустимата концентрация в 

течение на едногодишна експозиция. 

Максималната еднократна концентрация е най-високата от краткосрочните 

концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден пункт за определен период 

на наблюдение. 

Средноденонощната концентрация е средната аритметична стойност от еднократните 

концентрации, регистрирани няколкократно през денонощието или тази, отчетена при 

непрекъснато пробовземане в продължение на 24 ч.  

Средногодишната концентрация е средната аритметична стойност от 

средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година. Освен 

това се следят и следните стойности: 
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 ПС за СЧН – прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото 

здраве за основните атмосферни замърсители (1 час); 

 ПС за СДН – прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на човешкото 

здраве за основните атмосферни замърсители (24 часа); 

 СГН – средногодишна норма за опазване на човешкото здраве за основните 

атмосферни замърсители (1 година). 

Максималните стойности на КФС „Рожен“ през зимата се отчитат с от 1 до 3 дни по- 

късно от АИС-Смолян. През лятото тенденцията е високите стойности да се установяват на 

КФС „Рожен“, а после в АИС-Смолян, което води до извода, че преносът е от вътрешността 

на страната. 

По-долу на графиката са показани средните месечни стойности на замърсител ФПЧ10 

за АИС-Смолян за периода 2015 – 2020 г. 

 

 

Фиг 27: Средни месечни стойности на замърсител ФПЧ10 за АИС Смолян 2015-2020 г. 

 
Източник: РИОСВ - Смолян 
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За намаляване нивата на замърсителите, през 2014 г. община Смолян е разработила и 

изпълнява Общинска програма по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ, с план за действие 2015-2020 г. 

През 2020 г. е разработена нова Общинска програма с план за действие 2021-2025 г., като 

същата е приета с Решение №418/21.01.2021 г. на Общински съвет – Смолян. 

 

 Източници на емисии на територията на РИОСВ – Смолян 

Източниците на емисии и контролът върху тях включва следенето на няколко 

показателя: 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници; 

 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, 

товарене или разтоварване и превоз на бензини; 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични 

съединения в разтворители; 

 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители; 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой; 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови 

газове; 

На територията на РИОСВ – Смолян няма обекти с разрешителни за емисии на 

парникови газове. 

 Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията 

През 2020 г. измерената средногодишна стойност на ФПЧ10 от АИС „Библиотека“ гр. 

Смолян е 33,67 μg/m3 при норма 40 μg/m3. Основен замърсител по показател ФПЧ10 е 

битовото отопление, интензивния транспорт и неподдържаната пътна и прилежаща 

инфраструктура. 

Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните, преди докладване в 

Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в публикуваните 

данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за състоянието и 

опазването на околната среда, изготвян от ИАОС. 

 Мерки за опазване чистотата на въздуха 

Стремежът на Община Смолян е да бъде осигурена безопасна и здравословна среда за 

живот на територията. В тази връзка са реализирани редица дейности, които са заложени в 

локалната „Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените 

норми за вредни вещества в атмосферния въздух“. Основната част от изпълнените мерки са 

насочени именно към намаляване на емисиите ФПЧ10, отделяни във въздуха, като са 

конкретизирани в зависимост от отделните видове източници: 
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А) От битовото отопление в гр. Смолян 

Тук мерките трябва да включат: 

 Разширяване и реализиране на проекта за газификация на гр. Смолян; 

 Реализиране на проекти за саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност 

на жилищни блокове; 

 Реализиране на проекти за намаляване на замърсяването на въздуха от битово 

отопление, чрез подмяна на неефективните уреди с ефективни; 

 Реализиране на проекти за справяне на вторичното замърсяване; 

 Насърчаване използването на ВЕИ, зелен водород и други иновативни алтернативи; 

 Запознаване на обществеността с въздействието на основните замърсители върху 

здравето на хората и възможностите за лично участие в намаляването на вредните 

емисии на ФПЧ10. 

На територията на общината има множество еднофамилни жилищни сгради, които ако 

бъдат санирани, това допълнително може да допринесе за намаляване на вредните емисии 

на фини прахови частици във въздуха и ефектът от усилията на Общината за чист въздух ще 

се увеличи. 

Б) От транспорта: 

 Оптимизиране на зимното снегопочистване и замяна на пясъка с алтернативни 

реагенти против обледяване на уличната пътна настилка през зимата; 

 Усъвършенстване на системата за управление на градския транспорт, в т. ч. 

оптимизиране на транспортните маршрути за превоз на товари и стоки;  

 Ограничаване на емисиите от транспорта чрез организация и регулиране на 

движението на МПС; 

 Изграждане на нова и поддържане на съществуващата пътна инфраструктура; 

 Стимулиране на алтернативните начини за придвижване и провеждане на кампании 

и мероприятия за насърчаване на (електро) велосипедния и електрическия транспорт; 

Посочените дейности имат благоприятно въздействие както върху подобряване 

чистотата на въздуха, така и върху подобряване на шумовия фон, което бе отбелязано по-

горе. Както се вижда изграждането на нови и поддръжката на съществуващите велоалеи 

имат многостранен ефект, като освен върху подобряване на физическата активност на 

населението водят и до опазване на околната среда по отношение на качеството на въздуха 

и шумовото натоварване. 

В) От промишлеността на гр. Смолян: 

 Контрол върху изпълнение на условията за КАВ по издадени комплексни 

разрешителни в производствени предприятия на гр. Смолян - извършване на планови 

проверки на големите предприятията; 

 Снижаване на емисиите на ФПЧ10 от инсталации на фирмени площадки с издадени 

комплексни разрешителни до разрешените емисионни норми в тях; извършване на 
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обходи на площадката и тръбопроводите за навременно отстраняване на евентуални 

течове и неорганизирани емисии; извършване на периодични проверки от 

лицензирани фирми за херметичност на стационарните климатични инсталации, 

съдържащи ФПЧ10 и на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от 

изпускащите устройства; 

 Монтаж или подмяна на физически стари и морално остарели локални 

пречиствателни съоръжения за прах; 

 Превантивни действия и контрол за намаляване замърсяването с ФПЧ10 от 

неорганизирани, площни и други източници; 

 Актуализиране на общинските наредби и програми, имащи отношение към 

чистотата на атмосферния въздух; 

 Осъществяване на периодичен емисионен контрол върху КАВ в гр. Смолян  от 

мобилна станция на МОСВ; 

 Поддържане на електронна база данни за КАВ; 

 Осъществяване на ежегодна периодична профилактика на отводнителните  шахти и 

канавки за повърхностни води през пролетния и есенния сезон; 

 Мокро метене и миене на уличната мрежа и машинно почистване на натрупващия се 

пътен нанос на границата между пътното платно и бордюрите. Оросяване на улиците 

през сухите и горещи периоди и осъществяване на контрол на дейностите по 

почистване на уличната мрежа; 

 Осъществяване на контрол върху извършване на изкопни работи и строително-

ремонтни дейности за предотвратяване на разпиляването на пръст и отпадъци по 

улиците; 

 Въвеждане в експлоатация на всеки строителен обект след почистване на площадката 

и прилежащите площи; 

 Създаване на дигитален регистър на ерозирали, пустеещи терени и междублокови 

пространства с нарушено или липсващо озеленяване, създаващи риск за КАВ в гр. 

Смолян; 

 Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи терени и 

градски зони; 

 Реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на град Смолян чрез  

засаждане на едро размерна и храстова растителност (в т. ч. допълнително 

затревяване), абсорбираща праха и аерозолите от въздуха по трасетата с интензивно 

движение на МПС; 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки и настилките на 

паркингите за домуване на МПС в жилищните комплекси; 

 Създаване на регистър на съществуващите терени и терените с възможност за 

залесяване, осигуряващо защита от замърсявания на атмосферния въздух от 

промишлените зони на гр. Смолян; 

 Подновяване и реконструкция на съществуващите залесени терени и обособяване на 
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нови такива. Данните от проведените изследвания на КАВ в гр. Смолян показват, че 

през последните години с изключение на зимните месеци, когато се покачват нивата 

на сероводорода и емисиите от ФПЧ10 е с високо качество. Може да се каже, че 

дейностите, които общинската администрация предприема, дават своя резултат, като 

те трябва да бъдат продължени и да се доразвият във времето, като напр. към 

дейностите за енергийна ефективност на многофамилните жилищни блокове бъде 

добавена и мярка за саниране на еднофамилните сгради, да бъде обновена и 

разширена структурата на велоалеите в общинския център и в покрайнините на 

града, да се обновят съществуващите, както и да се създадат нови зелени площи и 

паркове (където е възможно) в т. ч. и гробищните паркове, да се продължат 

дейностите по ремонт и реконструкция на уличната пътна мрежа и др. 

7.6.  Състояние на почвите. Наличие на свлачища. 

Съгласно програмата за почвен мониторинг I-во ниво – широкомащабен мониторинг, 

през 2020 г. от Регионална лаборатория - Смолян са взети проби от 6 пункта, както следва: 

с. Кръстатица, община Баните; с. Дряново, община Лъки; с. Солища, община Смолян; с. 

Триград, община Девин; гр. Девин, кв. Настан и с. Киселчово, община Смолян. Извадките 

са изпратени за изпитване в Регионални лаборатории към ИАОС в страната, като 

резултатите скоро ще бъдат обработени.  

През 2020 г. са обработени резултатите от извършения мониторинг през 2019 г. на 

следните пунктове: с. Кръстатица, община Баните, с. Дряново, община Лъки и с. Солища, 

община Смолян. 

От извършения мониторинг през предходни години на пунктовете Дряново и 

Кръстатица, бяха отчетени превишения на органохлорни пестициди и полициклични 

ароматни въглеводороди. Предвид това, същите пунктове бяха включени отново за 

мониторинг, за да се установи дали има тенденция в отчетените завишени стойности. От 

направения анализ на взетите извадки, не се наблюдават превишения. Тъй като пунктовете 

са на земеделска площ,  вероятно е да са обработвани с препарати за растителна защита. 

Отново се наблюдават завишения на олово и в двата пункта, което е установено и през 

предходни години. Пунктовете са със статут на настоящо земеползване „ливада“ или 

„нива“ и най-вероятно замърсяването е фоново. 

 Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

Всички обекти на територията на РИОСВ - Смолян, попадащи в обхвата на Програмата 

за отстраняване на минали екологични щети са завършени. Изключение прави само обект 

„Рекултивация на хвостохранилище Лъки-1“ към „Лъки Инвест“ АД - гр. Лъки, но за целите 

на настоящето изследване, той не се намира на територията на община Смолян. 

 Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди) при 

употреба на препарати за растителна защита 

На територията на РИОСВ - Смолян са разположени пет склада за съхранение на 

негодни за употреба препарати за растителна защита, като само две са на територията на 
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община Смолян - в с. Търън и местност „Герзовица“, землище на гр. Смолян. В общината 

няма площадки с Б-Б кубове, каквито са разположени на други територии в областта. 

 Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 

нефтопродукти 

През 2020 г., не са постъпвали сигнали и не е констатирано наднормено замърсяване с 

устойчиви органични замърсители, включително нефтопродукти. 

 Ерозия на почвите 

Загубата на почвен материал, оказва съществено влияние върху функциите на почвата, 

както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху прилежащите територии. 

Ерозията води до намаляване количеството на хранителните елементи и запасите на 

почвена влага. 

Основните фактори, влияещи на ерозията са климатичните условия, релефа, начина на 

използване на земята, състоянието на растителната покривка и не на последно място 

антропогенната дейност – обезлесяването, неправилната обработка на почвата, пожарите и 

други. 

Лекият механичен състав на почвите в района, големите наклони и силната 

разчлененост на релефа благоприятстват ерозионните процеси. В РИОСВ - Смолян няма 

налична актуална информация и данни за засегнатите площи, местоположението и 

развитието на ерозионни процеси, както за финансирани проекти против ерозията, които се 

изпълняват на територията на инспекцията. 

 Засоляване и вкисляване на почвите 

През 2020 г. е извършен мониторинг ІІ-ро ниво за вкисляване на почвата на пункт 

„Рожен“, заедно с други пунктове на територията на областта. Резултатите от анализите на 

всички пунктове са показали киселинно-алкално равновесие в почвата около стойност 

от pH 3,5 до pH 5, с което се запазва тенденцията за висока киселинност на почвите в 

региона. На територията на РИОСВ - Смолян не се провежда мониторинг за засоляване на 

почвите. 

 Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност 

(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци) 

РИОСВ поддържа редовен контрол по места за недопускане на нерегламентирани 

замърсявания с битови и строителни отпадъци. При последните извършени проверки през 

2020 г. по населените места са установени 11 бр. замърсени площи с отпадъци. Дадени са 

предписания за почистване на замърсените участъци, като при извършените последващи 

проверки се установява, че същите са почистени. 

Извършени са и проверки за нерегламентирани замърсявания на речните корита и 

прилежащите им терени по писма с предписания на директора на РИОСВ - Смолян. По 

данни на общините са почистените 54 бр. нерегламентирани замърсявания. 
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Нерегламентираните замърсявания на площи с битови и/или строителни отпадъци по 

населени места са посочени в таблицата, както следва: 

Таблица 90: Нерегламентирани замърсявания от битови и/или строителни отпадъци в 

община Смолян 

№ по 

ред 

Нерегламентирани замърсявания от битови и/или 

строителни отпадъци / местоположение 

Замърсени 

площи / 

брой 

Почистени 

площи/брой 

1. гр. Смолян, Ромска махала в кв. Устово 1 1 

2. Път Смолян - Турян 1 1 

3. гр. Смолян 1 1 

4. Отбивка срещу разклон за с. Писаница с. Левочево 1 1 

5. Горски път за с. Габрица 1 1 

6. Местност Белия Камък 1 1 

Източник: РИОСВ - Смолян 

 Свлачища 

Съгласно националния регистър на свлачищата към агенция по геозащита, броят на 

свлачищата на територията на община Смолян включва: 

Таблица 91: Списък на свлачищата в община Смолян 

Свлачище Местоположение 
Дата на 

регистрация 

SML 31.00597-01 с. Арда 17.03.2005 

SML 31.11048-01  с. Виево 20.04.2003 

SML 31.11048-02  с. Виево, „Резервоар“ 04.01.2006 

SML 31.11572-01  с. Влахово, „Бръдцето“ 16.08.2005 

SML 31.11572-02  с. Влахово, имоти №24, 26, 27 и 28 16.08.2005 

SML 31.11572-03  с. Влахово, свлачищно-срутищни процеси на път II-86 

Соколовци – Смолян – Рудозем при km 109+450 

/разклона за с. Тикале/ 

14.03.2018 

SML 31.36974-01  с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683/ при km 1+000 10.07.2004 

SML 31.36974-02  с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683/ при km 4+000 10.07.2004 

SML 31.36974-03  с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683/ при km 3+800 14.06.2006 

SML 31.36974-04  с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683, Смилян - 

Могилица/ Черешовска река - Киселчово при km 4+100 

01.04.2015 

SML 31.37945-01  с. Кокорово 16.08.2005 

SML 31.40748-01  с. Кутела, път 22.04.2003 

SML 31.43219-01  с. Левочево, път SML 2318 Бостина - Левочево при km 

0+000 

17.08.2005 

SML 31.43219-02  с. Левочево, път SML 2318 Бостина - Левочево при km 

0+050 

17.08.2005 

SML 31.48814-01  с. Могилица, ул. „Брюксел” 07.03.2013 

SML 31.49285-01  с. Мугла, кв. 9 22.02.2006 

SML 31.49285-02  с. Мугла, кв. 27 22.02.2006 

http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/129/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/127/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/128/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/123/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/124/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/150020/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/114/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/115/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/116/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/690/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/120/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/130/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/118/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/119/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/546/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/39/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/42/
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SML 31.49285-03  с. Мугла, път Смолян - Мугла при km 22+600 10.05.2012 

SML 31.56455-01  с. Писаница, път SML 3253 /SML 2318 Бостина - 

Левочево/ - Писаница - Хасовица /при разклона за с. 

Левочево/ 

11.03.2005 

SML 31.57282-01  с. Полковник Серафимово 01.04.2015 

SML 31.66384-01  с. Сивино 04.01.2006 

SML 31.67547-01  с. Смилян, ул. „Хан Аспарух“ 15.04.2003 

SML 31.67653-01  гр. Смолян, „Смолянски езера“ 28.03.1983 

SML 31.67653-02  гр. Смолян, кв. „Чилингирска“ 12.12.1990 

SML 31.67653-03  гр. Смолян, над стадиона 14.05.1996 

SML 31.67653-04  гр. Смолян, ул. „Първи май“ 04.04.1996 

SML 31.67653-05  гр. Смолян, пазар „Дълбоко дере“ 06.03.2005 

SML 31.67653-06  гр. Смолян, ул. „Възраждане“ 10.03.2005 

SML 31.67653-07  гр. Смолян, ул. „Заводска“ 16.08.2005 

SML 31.67653-08  гр. Смолян, ул. „Ген. Калин Найденов“ 16.08.2005 

SML 31.67653-09  гр. Смолян, ул. „Георги Русинов“ 16.08.2005 

SML 31.67653-10  гр. Смолян, мест. „Бял камък“, път Смолян-Левочево 17.08.2005 

SML 31.67653-11  гр. Смолян, ул. „Миньорска“ №53-55 15.06.2009 

SML 31.67653-12  гр. Смолян, ул. „П. Хилендарски“ и ул. „Острица“ 21.10.2014 

SML 31.67653-13  гр. Смолян, ул. „Миньорска“, кв. 15 01.04.2015 

SML 31.67653-14  гр. Смолян, път III-868 Рудозем - Смолян при km 

20+220 

26.10.2015 

SML 31.67653-15  гр. Смолян, ул. „Ген. Калин Найденов“ №1 06.04.2021 

SML 31.68000-01  с. Солища, мест. „Шах. ливади“, път Ш. лъка-Солища 21.10.2010 

SML 31.68000-02  с. Солища, път SML 3301 /SML 3258 Широка лъка - 

Солища/ - Стикъл - мах. „Бърцето“ 

02.05.2017 

SML 31.69585-01  с. Стража, мест. „Чуката“ 16.05.2005 

SML 31.69585-02  с. Стража, кметство 16.08.2005 

SML 31.73482-01  с. Турян, път SML 3255 /III-866/ - Смолян - Турян при 

km 4+000 

15.07.2004 

SML 31.77205-01  с. Хасовица, път при km 2+900 17.08.2005 

SML 31.80666-01  с. Черешово, мест. „Сатъчното“ 01.04.2015 

Източник: Геозащита Перник, МРРБ 

Прави впечатление, че освен в селата, има регистрирани доста свлачища на територията 

на града. Планинският релеф в общината благоприятства развитието на свлачищни процеси, 

някои от които доста сериозни, които съпътстват постоянно живота на жителите в общината 

и дават своето отражение върху транспортната политика и инфраструктурата. Интересното 

е, че една част от свлачищата се активизират от естествени движения на земната кора в 

резултат на природни процеси, но друга са предизвикани от компрометирана 

инфраструктура – водопроводи, пътища и др. Наличието на активни свлачища дава своето 

отражение и върху икономиката на общината. 

 

http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/524/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/125/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/737/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/38/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/523/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/106/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/107/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/108/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/35/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/109/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/110/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/111/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/112/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/113/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/36/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/37/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/584/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/654/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/688/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/150056/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/137/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/150009/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/121/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/122/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/126/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/117/
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/687/
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 Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите 

През 2020 г. на територията община Смолян, РИОСВ - Смолян не е отчетена 

замърсявания на почвите с устойчиви органични замърсители, включително с 

нефтопродукти и/или с препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Данните 

от провеждания почвен мониторинг показват, че в по-голямата си част показателите са в 

границите на ПДК, а при резултати дори много под допустимите норми. 

При установено замърсяване на площи с битови и/или строителни отпадъци се дават 

предписания за почистването им, с цел недопускане образуването на нерегламентирани 

сметища, които могат да доведат до отрицателна промяна в характеристиките на почвения 

слой. 

С провежданите процедури по ОВОС и ЕО за инвестиционните предложения се 

осъществява превантивната дейност, свързана с опазване на почвите от замърсяване. Освен 

това, служители на инспекцията ежемесечно вземат участие в комисиите по промяна 

предназначението на земеделските земи, като се следи за спазване на нормативните 

изисквания, касаещи опазване на почвите. 

Предвид това, че почвите са ограничен и незаменим природен ресурс, наше задължение 

е да ги опазим от увреждане и/или замърсяване. От чистотата на почвите до голяма степен 

зависи тяхното плодородие и влияние върху здравето на хората и животните. 

 Мерки за опазване на почвите 

За да бъда запазена целостта, качеството и функционалността на почвите на територията, 

общинската администрация следва да се съобразява с предписанията на Националната 

програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020–

2030 г.) Програмата се разработва на основание чл. 24. ал. 1 от Закона за почвите и на чл. 77 

от Закона за опазване на околната среда. 

Програмата обхваща 10-годишен период на изпълнение и включва пет-годишен план за 

действие. Целта на Националната програма е опазване на почвените ресурси и тяхното 

устойчиво ползване, както и прилагане на добри практики за предотвратяване увреждането 

на почвите. Национална програма (2020 – 2030 г.) е програмен документ с дефинирани цели, 

приоритети и мерки за практическо приложение на държавната политика за опазване на 

почвените ресурси на национално, регионално и местно ниво. 

Политиката за опазване на почвите в България се основава на следните принципи: 

 екосистемен и интегриран подход; 

 устойчиво ползване на почвите; 

 превантивен контрол за предотвратяване или ограничаване увреждането на почвите 

и на техните функции; 

 прилагане на добри практики при ползването на почвите;  

 замърсителят плаща за причинените вреди; 

 информираност на обществеността за екологичните и икономическите ползи от 

опазването на почвите от увреждане и мерките за опазването им. 
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Основни критерии при определяне на приоритетите в Националната програма за 

опазване, съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗП, устойчиво ползване и възстановяване на почвите са: 

 Устойчиво ползване на почвите като природен ресурс; 

 Опазване и подобряване на почвеното плодородие; 

 Намаляване на вредните последствия върху почвите, предизвикани от природни 

процеси и явления, и антропогенни фактори; 

 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и опазване на другите 

компоненти на околната среда; 

 Спазване на принципите за устойчиво развитие, включително принципите на 

биологичното земеделие; 

 Възстановяване на нарушените функции на почвите; 

 Задължения, поети от държавата по международни актове, отнасящи се до почвите. 

Отделно от това, общинските власти следва да предприемат и действия в посока на: 

 Изискване и контрол на животновъдните ферми за изграждане на торохранилища, 

отговарящи на изискванията за опазване на околната среда и запазване качествата на 

отпадъчните субстрати като органичен тор; 

 Насърчаване на инвестициите в устойчиви практики, вкл. култивирането на лечебни 

растения и алтернативни култури, на слабопродуктивни общински земи; 

 Изграждане на локални съоръжения за компостиране на отпадъците от растителен и 

животински произход и ползване на компоста за подобряване плодородието на 

почвите; 

 Реализиране на дейности за предотвратяване на вредното въздействие на водите 

върху териториите (укрепване на стени на микроязовири - общинска собственост, 

корекция и почистване на речни корита и дерета). 

Освен устройствени мерки, общинската администрация ще планира и дейности по 

повишаване квалификацията и уменията на общинските служители с цел: 

 Стопанисване и ползване на почвените ресурси - общинска собственост в 

съответствие с принципите за устойчиво управление на земите; 

 Засилване ролята на общинските администрации за трансфер на политики, 

възможности и добри практики за устойчиво управление на земите; 

 Усъвършенстване на информационния обмен и участие на обществеността в 

процесите на вземане на решения за устойчивото управление на земеползването; 

 Информационно осигуряване за устойчивото управление на земите на местно ниво; 

 Усъвършенстване и развитие на системата за контрол от общинската администрация 

за предотвратяване на деградацията на почвите. 
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7.7. Предотвратяване на бедствия и аварии 

Географските и климатични дадености, структурата на териториалното и 

производствено разпределение в общината обуславят вероятността на голям брой различни 

по вид бедствени и аварийни ситуации със сериозни последствия за населението и 

националното стопанство. Най-силно застрашени са отдалечените от общинския център 

населени места, разположени в горски територии, крайречните райони и инфраструктурата 

на кварталите и населените места, които са разположени край тях, както и наличието на 

потенциално опасни обекти и съоръжения. В тези райони се очаква създаване на най-

сложна обстановка и необходимост от най-голям обем спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи, особено при земетресение, наводнение или друг вид авария. 

Идентификацията и териториалният обхват на риска от наводнения се осъществява при 

съблюдаване на разпоредбите, засягащи защитата от вредното въздействие на водите и 

тяхното управление на водите, които са разписани в действащия Закон за водите. 

Основна причина за наводненията са разливанията на реките вследствие на 

продължителни и интензивни и/или краткотрайни интензивни валежи. В некоригираните 

речни участъци може да се наблюдава естествено преливане, а в коригираните корита може 

да произтече разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където са в лошо 

техническо състояние, в резултат на недобра експлоатация и преливана над защитните 

съоръжения при протичане на максимални водни количества по-високи от оразмерителните 

за корекцията. 

Превантивните мерки за бедствия и аварии произтичат във връзка със задълженията на 

общината по Закона за защита при бедствия за предотвратяване или намаляване 

последствията от различни бедствия. 

Изводи: 

 На територията  на община Смолян не са констатирани замърсявания на почвите, 

което трайно да се отрази на тяхното качество и  да застраши живота и здравето на 

жителите на общината; 

 На територията на общината няма констатирани ерозионни процеси, което да 

препятства развитието на земеделието. В този смисъл липсата на сериозно развитие 

в сектор „Земеделие“ и особено в подсектор „Биоземеделие“ трябва да се търси в 

друга посока; 

 В община Смолян има регистрирани и се следят значителни свлачищни процеси, 

което сериозно застрашава транспортната инфраструктура и косвено се отразява на 

развитието на икономиката и на демографското развитие на района; 

 В община Смолян няма сериозно запрашаване и замърсяване на въздуха. Отделни 

отклонения от показателите за чистота на въздуха се констатират по време на 

отоплителния сезон, защото все още масово за отопление се използват дърва за 

горене. Интересът към пелетните горивни инсталации нараства, но заради по-

високата цена на пелетите, все още не са масово разпространени; 
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 Общината има действаща програма за поставяне на пречистващи филтри на 

комините на частните домове, но тя все още не е достигнала пълен капацитет; 

 Не се констатира замърсяване на водните ресурси на територията, съгласно 

действащите в страната изисквания; 

 Изпълнението и завършването на проекта за воден цикъл в общината закъсня като 

изпълнение, но реализацията му несъмнено е от ключово значение за общината; 

 В малките населени места липсва канализация, а интересът на населението към 

изграждането й е константен; 

 Не съществува постоянно и вредно радиационно замърсяване на територията на 

общината; 

 Акустичният фон на територията е в рамките на приетите за нормални за живота и 

здравето на населението национални критерий. 
 

 Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в община Смолян 

Като основни рискови фактори, свързани с въздействие на заобикалящата среда 

влияещи върху здравето на населението се идентифицират следните за община Смолян:  

 Социално-икономическите фактори – основен фактор е заетостта на населението. 

Безработицата е фактор за обедняване и изключване на цели групи от населението, а 

бедността е основна причина за влошените здравни показатели; 

 Ниска здравна култура на част от населението; 

 Проблеми на здравната система – недостиг на специалисти;  

 Предприятия, в т. ч. с комплексни разрешителни и с нисък и висок рисков потенциал 

– въздействието им е свързано с емисии на вредности, като при експлоатация 

съобразно нормативните изисквания се гарантира въздействие в рамките на 

допустимото;  

 Влошено качество на атмосферния въздух по показатели финни прахови частици 

(ФПЧ10) и сероводород;  

 Висок процент на загубите на вода във водопреносната мрежа; недостиг на вода през 

лятото; неизградена канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води в селата; влошено състояние и амортизирана канализационна мрежа, 

не функционираща правилно; недостатъчен капацитет на канализацията за поемане 

на дъждовните води, което създава риск от наводнения; липсата на канализация в 

селата води до замърсяване на почви и подземни води и възникване на здравен риск 

за населението;  

 Наличие на нерегламентирани сметища;  

 Неблагоприятна тенденция за високи нива на шум край обекти, подлежащи на 

шумозащита и в райони с интензивен транспортен трафик. 
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8. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за 

реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. При осъществяване на 

своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, 

достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. Основните приоритети в работата 

на ръководството на община Смолян по отношение на качеството на предлаганите 

административни услуги са подобряване на обслужването на гражданите и постигане на 

прозрачно и ефективно управление. 
 

8.1.  Организация и структура на общинска администрация Смолян  

Общинска администрация Смолян е структурирана съобразно функционалните 

направления, по които осъществява своята дейност като изпълнителен орган на местното 

самоуправление. 

Ръководството на община Смолян се състои от кмет, секретар, двама заместник- кметове 

и главен архитект на общината. 

Общинската администрация е организирана в дирекции, отдели и структурни звена. 

Ръководството на общината се осъществява от главния секретар, с изключение на главния 

архитект, финансовия контрольор, звено „Вътрешен одит“ и звено „Общински съвет“. 

Общинската администрация се дели на обща и специализирана. Общата администрация 

се състои от три дирекции: „Административно и информационно обслужване“, „Финансово-

счетоводна дейност и бюджет“ и „Правно-нормативно обслужване“. 

Специализираната администрация се състои от четири дирекции, които са: „Устройство 

на територията“, „Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“, 

„Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм“, „Хуманитарни дейности“ и 

отдел „Местни приходи“. 

Ръководството на населените места е поверено на кметове на кметства, някои от които 

отговарят за няколко села и кметски наместници на населени места, които изпълняват 

административни функции и за други населени места без собствени кметове и наместници. 

В таблицата по-долу са отбелязани кметствата и кметските наместници в селата на община 

Смолян. 

Кметовете и кметските наместници на населените места изпълняват бюджета на 

Общината в частта му за кметството, организират благоустройствени, комунални и др. 

мероприятия, отговарят за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на 

общинската собственост, представляват кметството и наместничеството пред населението, 

пред обществени и политически организации, организират изпълнението на актовете на 
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общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията на кметството, както и 

др. функции, подробно разписани в Устройствен правилник на Община Смолян.  

Дейността на общинската администрация функционира съвместно с Общински съвет. 

Общинският съвет е избран с мандат 2019-2023 г. Дейността му се определя от „Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет - гр. Смолян, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация“, приет с Решение №175/27.02.2020 г., 

допълнен с Решение №319/24.09.2020 г. 

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във 

връзка с осъществяването на тези и други дейности, определени със закон. В община 

Смолян, Общинският съвет се състои от 29 общински съветника. 

Общинският съвет в Смолян: 

 Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове; 

 Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в 

общината, района и кметството по предложение на кмета на общината; 

 Избира и освобождава председателя на общинския съвет; 

 Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 

действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от 

общинския бюджет по предложение на кмета на общината; 

 Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и 

изменя отчета за изпълнението му; 

 Определя размера на местните такси; 

 Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и 

кметства; 

 Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества 

с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи; 

 Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени 

заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за 

заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции 

при условия и по ред, определени със закон; 

 Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни 

изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда 

на Закона за устройство на територията; 

 Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които 

отразяват и европейските политики за развитие на местните общности; 

 Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на 

територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, 

социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на 

инженерната и социалната инфраструктура; 
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 Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за 

управлението на дарено имущество; 

 Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и 

в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя 

представителите на общината в тях; 

 Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; 

 Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи 

територията и границите на общината; 

 Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, 

инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с 

общинско значение; 

 Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по 

въпроси от своята компетентност; 

 Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението 

по въпроси от своята компетентност; 

 Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани; 

 Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него 

актове; 

 Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи. 

Към Общинския съвет функционират 5 постоянни комисии, а при необходимост по 

актуални проблеми се сформират временни комисии и работни групи. 

Таблица 92: Постоянни комисии към Общински съвет на община Смолян 

№ Наименование 
Брой 

членове 

1.  ПК „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ 12 

2. 
ПК „Териториално развитие, общинска собственост, екология, земеделие 

и гори“ 
10 

3 
ПК „Здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 
9 

4 ПК „Законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност“ 8 

5 ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ 5 

Източник: Община Смолян 

Общинските предприятия в Смолян са малко на брой и не представляват съществен 

дял в локалната икономика.  

 

 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

248 | с т р .  
 

Таблица 93: Състояние на общинските предприятия в Смолян  

№ Търговски дружества 
Основен капитал 

на ТД 

Собствен 

капитал ТД 

Дялово участие 

на общината в 

% 

I. Мажоритарен дял акции в предприятия в страната (с/ка 5111) 

1 

„Смолян – 

автотранспорт“ ЕООД - 

град Смолян 

Ликвидирано 

2 

„Ученическо столово 

хранене“ ЕООД - град 

Смолян 

В ликвидация 

3 
„ЦПЗ Смолян“ - ЕООД 

град Смолян 
79610.15 380293.86 100% 

II. Участие в смесени предприятия в страната (с/ка 5112) 

1 Няма 0 0 0 

III. Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната (с/ка 5113) 

1 
„РДЗ и СР“ ООД град 

Смолян 
В ЛИКВИДАЦИЯ 

2 
„Рожен – експрес“ АД 

град Смолян 
8817700 1512968 26.08% 

3 

„Перелик - 

инфраструктурна 

компания“ АД - град 

Смолян 

110244930 107785497 35.56% 

IV. Други дялове и акции в страната (с/ка 5114) 

1 
МБАЛ „Братан 

Шукеров“ град Смолян 
9460000 11416177 

3,17 % поим. 

акции 35105 х 10 

лв. 

2 
„Общинска банка“ АД 

град Смолян 
    

158 акции х 10 

лв. 

Източник: Община Смолян 

8.2. Комуникация на общинската администрация с гражданите 

В желанието си да удовлетвори естествените изисквания на гражданите на община 

Смолян, действащата администрация се ръководи от принципите, гарантиращи успешното 

й функциониране. В тази връзка Общината е приела и публикувала на своя уебсайт Харта 

на клиента, посредством, която общинската администрация е поела ангажимент да спазва 

обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите 

на Наредбата за административното обслужване.  

Освен пряката работа със своите съграждани на гише, общинската администрация 

поддържа интернет страница с цел осигуряване на максимална публичност и прозрачност 

на своите действия и решения. Проучването на нагласите, очакванията и намеренията на 

заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на община Смолян показва, че 
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полезността на информацията представена в сайта на Общината се оценява високо. Данните 

от извършеното анкетно проучване (Приложение 4 към ПИРО) сочат, че уебсайтът на 

общинската администрация е един от основните източници с цел запознаване с развитието 

на общината и за прилагането на общинските политики (33% от анкетираните са посочили 

„Интернет страницата на Общината“ в отговор на въпроса: „Какви източници на 

информация използвате за запознаване с развитието на общината?“). 

Общината е развила и друг електронен канал за връзка с местните жители, а именно 

създадена е страница в социалната мрежа Facebook (www.facebook.com/obstinasmolyan), 

която непрекъснато се поддържа и дава възможност особено на активните млади жители да 

имат актуална информация за всяко важно и значимо събитие в общината. Освен като 

пасивен този канал дава възможност за пряка електронна комуникация със служителите на 

общината, чрез неформално събиране на мнения, касаещи различни въпроси от социално-

икономическия живот на територията. 

Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и 

реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни 

програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане на дейностите на 

Общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с 

неправителствени организации. В зависимост от характера и спецификата на конкретния 

проект, взимат участие и служители от различни звена, според компетентността си, а при 

необходимост допълнително се привличат и външни експерти, които ги подпомагат. Всички 

служители имат достъп до интернет, посредством изградена вътрешна мрежа. 

Изводи: 

 На този етап Общината разполага с достатъчно административен капацитет и 

технически ресурс за обезпечаване на своите дейности; 

 Бързо променящите се нормативни разпоредби, възникването на нови 

съвременни практики за управление, както и условията на финансиращите 

програми, изискват непрекъснато обучение на персонала и актуализиране на 

работните процеси; 

 Важен аспект в днешно време е реализирането на социалнозначими проекти, 

които обаче изискват сериозен финансов ресурс, напр. като ремонт и 

реконструкция на пътища и водопреносна мрежа и др. инфраструктурни 

проекти. Тези проектни дейности могат да бъдат реализирани само чрез 

привличане на финансови средства от различни донорски програми – 

национални и европейски. За подготовката и реализирането им освен финансови 

средства е необходимо да бъде обособен екип, който притежава не само 

необходимата компетентност, но разполага и с възможност и ресурси за 

постоянно натоварване във времето. 

 

 

http://www.facebook.com/obstinasmolyan
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8.3. Състояние на гражданския сектор 

Неправителствените организации играят все по-голяма роля в обществените отношения 

в страната. В процеса на формулиране и реализиране на решенията от различен характер и 

времеви порядък, общинската администрация взаимодействат активно както с обществени 

структури, така и с неправителствения сектор при реализиране на местните политики и 

проекти с подчертан социален характер.  

Неправителственият сектор е относително добре развит, но дебалансиран. 

Доминират преимуществени сдружения в областта на туризма, спорта и културата. На 

територията на община Смолян са регистрирани общо 76 неправителствени организации, 

съгласно Портала за електронни административни услуги за юридическите лица с 

нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието 

(https://ngo.mjs.bg/bg ). Не всички от тях осъществяват реална дейност. 

Важна роля в обществения живот на територията имат и религиозните настоятелства. 

Между различните религиозни общности в общината не съществуват етнически 

напрежения. 

Част от гражданските структури участват както при определяне на приоритетите за 

развитие на общината, така и във формирането на политики в различни сфери от живота на 

общността. Това е особено изразено в сферата на образованието, културата и спорта. 

От направените през годините анкетни проучвания ясно се очертана изводът, че има 

необходимост от засилване на ролята на неправителствените организации. Все още обаче на 

този етап е на лице слаба информираност, както на НПО и гражданите, така и на бизнеса 

относно дейностите и услугите, които общината предоставя. Очевидно има необходимост 

от разработване и прилагане на допълнителни мерки за повишаване на 

информираността за общинската политика и услуги.  

Сътрудничеството между заинтересованите страни (Общината, бизнеса и гражданите) 

е недостатъчно ефективно. В голяма част от инициативите на Общината се забелязва 

формално участие на гражданите и бизнеса, а понякога и отказ от поемане на отговорност 

от страна на бизнеса и гражданите при вземането на решения и тяхното прилагане. Нивото 

на сътрудничество, както и неговата ефективност е от голямо значение за успешното 

реализиране и ефикасността на политиките за развитие на територията, които Общината 

планира и изпълнява. В тази връзка е налице необходимост от повече включване на 

бизнеса и гражданите в управлението на общината, чрез увеличаване на 

информираността им относно политиките и проектите, разработвани от Общинска 

администрация, както и разработване и прилагане на механизми за участие на 

гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения. 

8.4. Политики, програми и инициативи 

Община Смолян участва в множество организации и инициативи. Към днешна дата тя е 

активна част от: 

 Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ); 

https://ngo.mjs.bg/bg
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 Регионално сдружение за управление на отпадъците; 

 Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район (ЮЦР); 

 МИГ „Девин - Смолян“; 

 Общината е член на Националната асоциация на председателите на общински съвети 

в република България (НАПОС-РБ); 

В международен план, Общината е изградила и поддържа добри партньорски 

взаимоотношения с редица общини. Община Смолян е побратимена с община Ксанти от 

съседна Гърция със споразумение от 1995 година, с община Зул, Германия със споразумение 

от 1998 г., с община Пендик, Турция със споразумение от 1997 г. и с община Ялова, Турция 

със споразумение от 2010 г., с община Кишпещ, 19 район на Будапеща, Унгария от 2004 г., 

с община Въру, Естония от 2006 година, с община Гостивар, Македония от 2007 година и с 

община Мичуринск, Руска федерация от 2018 година. Добри отношения има и с община 

СюЧанг от Китай, с които има подписано намерение за побратимяване от 2014 година. 

Партньорски отношения общината поддържа и с Ейлат, Израел. Споразумения за 

сътрудничество са подписани и с общините Мартинсигуро и Конрагуера от Италия през 

2004 година и с община Мотрил, Испания от 2013 година, но най-активно в годините назад 

е сътрудничеството с Ксанти, Пендик и Ялова, Кишпещ, Зул и Въру, Мичуринск и Сю Чанг. 

Повече информация може да бъде намерена на официалната страница на Община 

Смолян в раздел: Международни дейности: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1111  

Програмите и стратегиите, които са приети и публикувани към момента на изготвянето 

на        ПИРО Смолян и имат отношение към периода 2021-2027 г., са: 

 Общ устройствен план на Община Смолян; 

 Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от ВЕИ и 

биогорива на община Смолян 2020-2023 г.; 

 Общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2021-2025  

 План за действие за устойчиво развитие и адаптация към климатичните промени за 

периода 2021-2030 г. на Община Смолян; 
 

По данни от Единната информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС за периода 2014-2020 год. към края на 2021 година на територията на 

община Смолян са изпълнявани общо 260 бр. проекти и инициативи от над 200 

бенефициенти на обща стойност 149 437 808,79 лв., подготовката на част, от които е 

започната през периода 2007-2013 г., а реалното им изпълнение е в периода 2014-2020 год 

от различни бенефициенти.  Една голяма част от тези инициативи са за подкрепа на микро, 

малки и средни предприятия за преодоляване последиците от пандемията Ковид19.  

Таблица 94: Реализирани проекти и инициативи на територията на община Смолян от 

различни бенефициенти  

Показател 2014-2020 г.  

Общ брой проекти 271 

Обща стойност на проектите (в лв.) 151 673 930.84 

Обща стойност на полученото финансиране /европейско и 

национално като безвъзмездна помощ/ (в лв.) 
121 676 709.10 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1111
https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2753
https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2753
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Обща стойност собствен принос (в лв.) 29 997 221,74 

Население към 31.12.20 г. (брой) 35 288 

Привлечени средства (БФП) на 1 човек (лв.) 3448.10 

Източник: Община Смолян, ИСУН  

През годините администрацията на община Смолян е натрупала богат опит в 

подготовката и успешната реализация на проекти и инициативи в различни области от 

социално-икономическия живот на територията. 

Общият брой договори, които община Смолян като бенефициент изпълнява по 

оперативните програми и ФМ на ЕИП за периода 2014-2020 са 25 на обща стойност 40 575 

703 лева. (по данни от ИСУН към м. юни 2022 г.)  

Изводи:  

 Община Смолян има добре изградена структура на управление с административен 

капацитет и технически ресурс за обезпечаване на своите дейности. Това показва 

една установена, работеща структура, която е изградила работна среда, 

позволяваща безпроблемното управление на община Смолян;  

 Администрацията на общината е натрупала богат опит за управление на проекти, 

финансирани по различни донорски програми, като успява да разработи и проекти, 

които финансира със собствени средства; 

 Бързо променящите се нормативни разпоредби и условията на финансиращите 

програми, както и с въвеждане на нови методи и практики на управление, изискват 

непрекъснато обучение на служителите и актуализиране на работните процеси;  

 Във връзка с нарастващата необходимост за привличане на средства от европейски 

и национални донорски програми с цел инвестиции в различни сфери от социално-

икономическия живот е препоръчително да бъде обособен екип, който притежава 

не само необходимата компетентност, но разполага и с възможност и ресурси за 

постоянно натоварване във времето. 

 На територията на общината гражданския сектор е относително добре развит, но 

дебалансиран, защото доминират организации в областта на туризма, спорта и 

културата, което в известна степен затруднява сътрудничеството; 

 Недостатъчно ефективно и формално сътрудничество между заинтересованите 

страни (общината, бизнеса и гражданите). Поради тази причина съществува 

вероятност част от взетите решения и политиките на общината да се подкрепят от 

малко на брой хора; 

 Има необходимост от дейности по разработване и прилагане на мерки за 

повишаване на информираността за общинската политика и услуги; 

 Необходимо е разширяването на устойчивата и трайна комуникация с различните 

общности на територията; 

 За да бъде преодоляна слабата инициатива, ниска степен на сътрудничество и отказ 

от поемане на отговорност от страна на бизнеса и гражданите при вземането на 
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решения и тяхното прилагане е важно и необходимо повече включване на бизнеса 

и гражданите в управлението на общината. Това може да бъде постигнато чрез 

разработване и прилагане на различни механизми за участие на гражданите и 

бизнеса в процеса по вземане на решения. 

9. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор 
 

9.1.  Състояние на селищната мрежа. Структура и функционални 

характеристики. 

Структурата на селищната мрежа на община Смолян е с характер подобна на общините, 

намиращи се в планинските райони, в които около един градски център са разположени 

много на брой и малки по население и площ села, често съставени от няколко отделени 

махали. Тя се състои от общо 86 населени места, от които 1 град – общинския център Смолян 

и 85 села. Една не малка част от селата (общо 23 бр. - 24,76% от общия брой) са със 

затихващи функции, тъй като населението е по-малко от 10 души, като това са предимно 

хора в пенсионна възраст, като в селата Баблон, Милково, Сливово и Чамла няма официално 

регистрирани жители. Част от населените места променят основните си функции и се 

превръщат в селища за вилен и друг вид отдих. Едва в три от всичките 86 населени места, 

а именно гр. Смолян, с. Момчиловци и с. Смилян, броят на жителите е над 500 души. 

Гъстотата на селищната мрежа е висока - 10,1 населени места/100 км2 при средна за страната 

4,8 населени места/100 км2. 

Общинският център Смолян, който е и областен град на едноименната област и 

единственият град за територията е разположен почти централно спрямо останалите 

населени места в общината. В него са съсредоточени основните административни, 

производствени, транспортни, образователни, обслужващи и културни дейности, което 

определя съществуващата структура на селищната мрежа като „моноцентрична“. В селата 

са съсредоточени основно селскостопанските дейности, които са главно на ниво лично 

стопанство, както и няколко новосъздадени предприятия, свързани с дърводобив, 

дървопреработка, както и преработка на селскостопански продукти. 

Структурата на пътищата от националната и общинската мрежи е организирана по 

начин, който осъществява сравнително удобни връзки както между отделните села, така и 

между общинския център и всяко едно от съставните села. Общинската инфраструктура се 

допълва от подходящи връзки и с републиканската мрежа, като дава възможност за добра 

свързаност и със съседните общини. Това облекчава изпълнението на функциите на гр. 

Смолян като административен център и агломерационно ядро. Необходимо е да се 

отбележи, че въпреки благоприятната конфигурация на пътната мрежа, нивото на 

комуникация между населените места в общината в т. ч. и със съседните й общини на 

този етап е затруднено. Това се обуславя от лошото физическо състояние на голяма част от 

общинските пътища и преобладаващият планински релеф, който усложнява 

комуникационната схема на територията и нейното функциониране – голяма дължина на 
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пътищата при сложен планински релеф и малък брой население, увеличено време за 

достигане до общинския център, усложнено предоставяне на качествени комунални услуги. 

Селищната мрежа се развива около две главни и две вторични оси на урбанистично 

развитие, които се пресичат в общинския център. Осите на урбанистично развитие са 

гръбнакът на устойчивата пространствена структура на селищната мрежа на община 

Смолян. Първата главна ос е с направление север – юг и свързва общинския център с 

територията на страната и през съседната община Рудозем - с територията на Република 

Гърция. Нейно пространствено изражение е път II-86 от РПМ, който след гр. Чепеларе 

минава през гр. Смолян и след това през гр. Рудозем, като към него с къси връзки са свързани 

вторичните центрове с. Момчиловци и с. Смилян. Тази главна ос е дублирана чрез 

вторичната ос на връзката к. к. „Пампорово“ - гр. Смолян – с. Смилян, по която има засилено 

развитие на урбанизирани територии, като оста може да се проследи до с. Арда. Втората 

главна урбанистична ос е с направление изток – запад и свързва с. Широка лъка, гр. Смолян 

и с. Търън. Пространствено е отложена върху територията чрез републикански пътища. По 

тази ос има заявени инвестиционни намерения за развитие на курортни и ски зони. Вторична 

ос на развитие се наблюдава между вторичния обслужващ център с. Момчиловци и 

гравитиращи към него малки села и връзката им с общинския център. 

Територията на общината е разделена на 43 бр. землища, като населените места в някои 

от тях са повече от едно. Предвид разпределението на населението, управлението на голяма 

част от малките селца е предоставено на кметства с избираем кмет (общо 7 бр. – селата 

Виево, Влахово, Могилица, Момчиловци, Търън, Смилян и Широка лъка) и на кметски 

наместничества (общо 26 бр. – селата: Арда, Горна Арда, Бостина, Буката, Вълчан, Градът, 

Еленска, Дунево, Катраница, Кутела, Лъка, Левочево, Мугла, Полковник Серафимово, 

Петково, Подвис, Река, Сивино, Селище, Славейно, Соколовци, Стойките, Стража, Тикале, 

Требище, Чеплетен) – с назначен от общинския кмет управник към съседните по-големи 

населени места. (Община Смолян, https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/3022). 

Съгласно „Актуална категоризация на населените места“ от 27.11.2018 г. на МРРБ 

(https://www.mrrb.bg/bg/kategorizaciya-na-administrativno-teritorialnite-i-teritorialnite-edinici/), 

град Смолян очаквано е с най-висока категория – 2-ра. В общината липсват населени места 

от 3-та и 4-та категория. Двете най-големи села Момчиловци и Смилян, както и по-малкото 

село Широка лъка са определени от 5-та категория. Най-голям е броят на много малките 

села от категория 8-ма – 56 бр.,  като останалите 26 бр. са класифицирани от 7-ма категория. 

Съгласно Параграф 1 от Допълнителните разпоредби от Наредба №7/2003 г. на МРРБ 

общинският център гр. Смолян към 31.12.2020 г. със своите общо 26 718 жители, попада в 

категорията „малки градове“ (от 10 хил. до 30 хил. жители).  

Останалите населени места се разпределят по категории, както следва: 

 средни села от 1000 до 2 хил. жители – 2 бр. Това са селата Смилян и Момчиловци; 

 малки села - от 250 до 1000 жители – 7 бр. Това са селата Виево, Влахово, Кутела, 

Могилица, Петково, Търън и Широка лъка; 

 много малки села - до 250 жители – общо 76 бр. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/3022
https://www.mrrb.bg/bg/kategorizaciya-na-administrativno-teritorialnite-i-teritorialnite-edinici/
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Видно е, че гр. Смолян в ролята си на общински и областен център доминира изцяло 

над останалите населени места. В по-големите села Смилян и Момчиловци, както и Виево, 

Влахово, Кутела, Могилица, Петково, Търън и Широка лъка, които изпълняват в някаква 

степен функцията на „опорни селища“ се предлагат базови нива на образование, култура и 

спорт. В останалите села са се запазили единствено част от културните дейности 

реализирани основно от читалищата или пенсионерските клубове. В тези села значимите 

обекти са представени предимно от магазини и малки заведения, които задоволяват 

единствено потребностите на населението от базово ежедневно обслужване. През 

последните години, във връзка с развитието на туристическата дейност, в някои от 

населените места в общината се появяват нови хотелски и туристически комплекси със 

съответните обслужващи обекти към тях (кафета, барове, механи, ресторанти). Тези данни 

показват, че община Смолян следва да се възприема като моноцентрична структура. 

Възможност за създаване в бъдеще на полицентрично управление би могло да се реализира 

при условие, че по-големите села се разраснат в достатъчна степен, така че част от здравните 

и административните услуги да бъдат преразпределени към тях, а образователните и 

социалните услуги да се разширят. На този етап обаче такива предпоставки не са налични, 

което означава, че в близко бъдеще не би могло да бъде постигнато полицентрично 

управление в общината. 

В общината е налице дисбаланс между демографските, икономическите и социалните 

характеристики на общинския център и останалите населени места. Поради демографските 

тенденции, в по-голямата част от селата не може да се осигури пълноценно развитие на 

обществените услуги. Неудовлетворително е и състоянието на благоустрояването. 

Установен е недостатъчен капацитет и честота на средствата на масовия обществен 

пътнически транспорт.  

Може да се каже, че условията, осигуряващи качеството на живот, възможностите 

за реализация на потребностите и икономическият потенциал на жителите на града са 

много по-благоприятни спрямо населението в селата. 

Подобряването на достъпа и условията за обитаване в селата ще е основа и за 

засилването на функцията им на места, в които ще са разположени т.нар. „втори жилища“ 

на жители на града, както и като „спални“ за временно пребиваващо население с трудова 

реализация в границите на общината или в съседни общини, както и на туристи.  

Инвестиционната привлекателност на населените места както за стопански дейности, 

така и за обитаване е в голяма степен функция, качеството на транспортната достъпност и 

обслужване. В този смисъл е необходимо да се доразвие на основно ниво, пътната общинска 

мрежа, чрез рехабилитация и подобряване характеристиките на пътищата и създаване на 

допълнителни връзки. 
 

9.2.  Жилищен фонд.  

От разпределението  на баланса на територията на община Смолян е видно, че едва 

2,20% са териториите, които имат жилищни функции. Като цяло от таблицата е видно, че 

общия процент от територията на общината, който е зает с площи, на които се извършват 
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антропогенни дейности с изключение на земеделието е едва около 4%. Предвид 

планинският релеф очаквано най-голям процент от територията на общината е зает от гори, 

67,62%. Долната таблица детайлизира териториалната картина: 

Таблица 95: Баланс на територията на община Смолян 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  Опорен план  

Територии с общо предназначение  Площ /xa/  %  

Жилищни функции  1869,13  2,20  

Обществено-обслужващи функции  110,62  0,13  

Производствени дейности  149,34  0,18  

Складови дейности  12,93  0,02  

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони  832,40  0,98  

Спорт и атракции  162,87  0,19  

Озеленяване, паркове и градини  183,99  0,22  

Гробищен парк  28,42  0,03  

Комунално обслужване и стопанство  20,29  0,02  

Земеделски територии, в т.ч.:  0,00  0,00  

Обработваеми земи-ниви  2338,40  2,75  

Обработваеми земи-трайни насаждения  88,36  0,10  

Необработваеми земи  18297,23  21,53  

Гори  57061,73  67,15  

Защитни гори  0,00  0,00  

Рекреационни гори  0,00  0,00  

Горски земи  2470,72  2,91  

Водни площи  299,13  0,35  

Транспорт и комуникации  592,42  0,70  

Техническа инфраструктура  27,46  0,03  

Смесена многофункционална зона  1,59  0,00  

Терени с специално предназначение  96,11  0,11  

Земеделски земи с възможност за промяна на предназначението  0,00  0,00  

Терени за сметища, депа за отпадъци и инсталации за преработка на 

отпадъци  

0,00  0,00  

Терени за сметища, депа за отпадъци и инсталации за преработка на 

отпадъци  

0,00  0,00  

Защитени и нарушени територии      

За възстановяване и рекултивация  0,28  0,00  

За опазване на културното наследство  9,22  0,01  

За природозащита - защитени територии и защитени зони  294,10  0,35  

С особена териториално устройствена защита  28,79  0,03  

С активни и потенциални свлачища и срутища  0,00  0,00  

Други нарушени територии  5,47  0,01  

Обща площ:  84981,01  100,00  

Източник: ОУП Смолян  
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Данните от НСИ представени в табл. 96 относно броя на жилищата и жилищната площ 

в тях за 7-годишния период от 2013-2019 год. показва постепенно нарастване. От данните 

от таблицата по-долу, е видно че за изследвания период жилищата нарастват с общо 104 

броя. Увеличение се отчита за всяка една следваща година спрямо предходната. В тези 

години жилищната площ е нараснала, съответно с общо 186 565 м2. Към 31.12.2019 г. в 

община Смолян има 11 448 бр. жилищни сгради, 23 450 жилища с общо жилищна площ 

1 612 240 м2 и средно по 44,99 м2 площ на човек от населението.  

Таблица 96: Брой жилищни сгради и жилищна площ в м2 на територията на община 

Смолян   

Община Жилища към 31.12.  (брой) 

Код по 

ЕКАТТЕ 
Име 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

SML31 Смолян 23 346 23 358 23 379 23 432 23 437 23 439 23 450 

Община Жилищна площ към 31.12.  (кв.м.) 

Код по 

ЕКАТТЕ 
Име 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

SML31 Смолян 
1 425 

675 

1 426 

880 

1 428 

664 

1 431 

365 

1 431 

790 

1 432 

111 

1 612 

240 

Източник: НСИ – Регионална статистика LAU 1 

Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 души 

население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като количество и 

неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити в икономическо 

отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран. За община Смолян този 

показател е недостатъчен, за да се прецени количеството наличен фонд, тъй като е 

деформиран от множеството необитавани сгради. 

Таблица 97: Брой жилища и жилищни сгради в периода 2014-2020 г. 

Жилища към 31.12.  (брой) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

23 358 23 379 23 432 23 437 23 439 23 450 23 464 

Жилищни сгради към 31.12.  (брой) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

11 404 11 421 11 437 11 441 11 442 11 448 11 456 

Източник: Общинска администрация 

Видно от табл. 97, за периода 2014-2020 г. има новопостроени едва общо 52 жилищни 

сгради, като се наблюдава макар и лек ръст след 2018 г.  

Основните функции на системата обитаване е концентрирано основно в град Смолян, 

като в него е ситуирано 75,71% от общото население и близо над 50% от наличния жилищен 

фонд. В града повечето хора живеят в многофамилни жилищни сгради (блокове) и 

обикновено жилищата се обитават от многочленни семейства с деца. В селата живеят 
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възрастни хора, често по един човек в жилище, а някои къщи остават необитаеми. 

Обезлюдяващите територии са с жилищен стандарт над 80 м2/жител, включващ малките 

населени места, които са в процес на обезлюдяване. Територии с относително задържане на 

населението са с жилищен стандарт между 50 и 80  м2/жител, в които намалява населението 

и свободния жилищен фонд. Жизнените територии в общината са със стандарт на обитаване 

от 30 до 50 м2/жител. Вторични центрове/селища са с жилищен стандарт 25-39 м2/жител, а 

поради концентрацията на населението в град Смолян е около 25 м2/жител. 

Анализът на данните показва, че броят на необитаваните жилища е най-висок в селата 

с най-малко население. Жилищните сгради в тези селища са построени преди няколко 

десетилетия, когато броят на населението в тях е бил доста по-голям. С постоянното 

намаляване на броя на обитателите в тези населени места, броят на необитаваните жилища 

постепенно нараства. В някои села делът на необитаваните жилища е над 70-80% от общия 

жилищен фонд. Това са селата, които в днешно време са с брой жители, по-малко от 10 

души. Причините за това са отново от демографско естество. 

Наличният сграден фонд на територията на общината по отношение на собственост се 

разглеждат като сгради - общинска собственост и частна собственост.  

Сградният фонд на община Смолян включва: 

 сгради за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и 

местната администрация; 

 обществено обслужващи сгради; 

 училища, детски градини и читалища; 

 помещения в сгради; 

 многофамилни жилищни сгради и индивидуални къщи – представляващи 

жилищния фонд на общината и др.  

По отношение на предназначението на сградите се приема следната квалификация на 

сградите: 

 жилищни: еднофамилни индивидуални къщи; многофамилни жилищни сгради 

(блокове) с ниско и средно застрояване; смесени сгради; 

 нежилищни (сгради, които са публична собственост или се използват от 

обществеността): сгради за административно обслужване; сгради в областта на 

образованието (учебни, детски градини и др.); други сгради за обществено 

ползване (сгради в областта на социалните дейности, читалища и др.).  

Към момента няма данни за семейства/хора без жилище на територията на община 

Смолян. За 2015 г. има картотекирани 24 семейства за настаняване в общински жилища. 

Жилищната политика на Общината включва и инициативи и проекти за изграждане на 

социални жилища. Във връзка с тази политика Общинска администрация Смолян е 

предоставила 7 общински жилища на семейства. В периода 2018-2022 г. предстои 

приключване на проект с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“, посредством, 

който се предвижда изграждане на 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални 

жилища, със следното разпределение: жилище тип 1 - едностайни – 11 броя; жилище тип 2 
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– двустайни – 6 броя; жилище тип 3 – тристайни – 11 броя; жилище тип 4 – четиристайни – 

4 броя; жилище за хора с увреждания – 3 броя. 

Състоянието на общинския сграден фонд и на сградния фонд в жилищния сектор в 

община Смолян не се различават от тези в страната за населени места от този тип, като 

основните причини за високата енергоемкост са: наследена енергоинтензивна структура в 

строителството в зависимост от годините на построяване – външните стени на повечето 

стари сгради са с неизолирани стени и имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в 

сравнение с нормите за ново строителство; сутерените и таванските плочи също са без 

топлоизолация; топлинните загуби през старата морално остаряла дограма - прозорци и 

врати достигат до 50% и неефективното отопление и осветление. В периода 2009 – 2018 г. в 

над 60 сгради, жилищни и общински, са изпълнени енергоспестяващи мерки. Справка от 

община Смолян показва, че само за периода 01.01.2016 г. – 28.02.2018 г. 

(https://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/58), регистрираните и одобрени по НПЕЕМЖС са общо 

61 сдружения на собствениците на многофамилните жилища основно в гр. Смолян. От 

сериозно значение да се поддържа интересът на местните жители е да се възползват от 

възможностите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС), посредством които се извършва саниране и дейности по 

енергийна ефективност на многофамилните блокове. Разбира се не трябва да се забравя, че 

еднофамилните жилища също не са малко на брой в общината. Техните жители е добре да 

бъдат подкрепени чрез консултации и логистика в усилията им да подобрят своите 

енергийни характеристики на домове си. В тази връзка информационните кампании относно 

възможностите, които има в съвременния свят по отношение на мерките за енергийна 

ефективност на жилищата биха имали много добър ефект, особено като се има предвид, че 

това допринася и за намаляване на енергопотреблението, отделените вредни емисии, а от 

там и до подобряването на качеството на въздуха на територията. 

По-големият брой жилищни сгради на теорията са построени преди повече от 20 години. 

Анализът на селищната структура показва, че основната част от строителството на тези 

сгради е извършено през първата половина и най-вече в средата на 20 век. Това дава 

основание да се заключи, че сградните обвивки, както и основните инсталации са морално 

остарели. Същото може да се предположи и по отношение на коефициента на полезност и 

на тяхната енергийна ефективност. 

От представените данни за състоянието на жилищния фонд в община Смолян, 

могат да бъдат направени следните изводи:  
 

 Въпреки благоприятната конфигурация на пътната мрежа, нивото на комуникация 

между населените места в общината в т. ч. и със съседните й общини на този етап е 

затруднено; 

 Възможностите за реализация на потребностите и икономическият потенциал на 

жителите на града са много по-благоприятни спрямо населението в селата; 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/58
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 Община Смолян на този етап има моноцентрична структура с доминиращ общински 

център;  

 Средният стандарт на обитаване в населените места на община Смолян е сравнително 

добър, предвид факта, че жилищната територия (бруто) кв м/жител на територията е 

в  установените законови норми; 

 През последните години е налице голям брой необитавани жилища, силно изразено 

в селата, което се дължи основно на негативната демографска характеристика; 

 Инвестиционната активност в сферата на жилищното строителство е сравнително 

ниска - за периода 2014-2020 г. има новопостроени едва общо 52 жилищни сгради, 

като се наблюдава макар и лек ръст след 2018 г. Това е индикатор от една страна за 

задоволени жилищни потребности, а от друга за липса на възможности за подмяна 

на амортизирания жилищен фонд от собствениците, чрез изграждане на нови 

жилища; 

 Общото състояние на жилищните сгради (еднофамилни и многофамилни) на 

територията е сравнително добро. През изминалият период са реализирани 

множество проекти за ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни блокове в гр. Смолян – в периода 2016-2018 год. при 

реализирането на тези проекти са обхванати общо 61 многофамилни сгради; 

 Фактът, че много голяма част от сградите са построени преди 20-30 год., предполага 

висока степен на амортизация, неудовлетворителни конструктивни характеристики 

и физическо състояние, зле поддържани и енергоемки, които имат нужда от ремонт, 

рехабилитация и мерки за енергийна ефективност или на подмяната им с ново 

строителство. Това в голяма степен може да се каже и за много от еднофамилните 

жилищни сгради на територията.  

 Предвид факта, че дейностите за повишаване на енергийната ефективност на 

жилищните сгради са недостатъчни, от голямо значение е да бъдат проведени 

мероприятия за насърчаване на прилагането на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност както на многофамилните, така и на еднофамилните жилища, заедно с 

енергоспестяващи мерки за получаване на енергия от ВИ, които са водещи и по 

отношение спестяванията на парникови емисии; 

Тези изводи водят до заключението, че по отношение потребностите на настоящото 

постоянно население не се налага допълнително жилищно строителство, освен за 

изграждане на общински жилища за реализиране на социални политики. Може да се 

прогнозира, че в сферата на жилищното строителство, основният дял от инвестиционните 

инициативи от страна на населението през следващите години ще бъдат насочени към 

саниране, използване на ВЕИ, реновиране на личните жилища, респективно подмяна на 

съществуващите жилищни сгради с ново строителство. 
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10. Анализ на връзката на община Смолян със съседните територии извън 

административните й граници, които имат потенциал да влияят върху 

развитието на населените места и териториите в рамките на общината  
 

Една община не може да съществува и функционира като самостоятелна и независима 

единица – нито спрямо българското законодателство, нито съгласно естествените закони на 

социалната организация. Самоизолацията на общината от нейните съседни подобни 

териториални организации би било пагубно за нея. Естествените условия, в които общината 

се развива, обикновено произтичат от географските, инфраструктурните и икономическите 

особености на региона или ареала, в който те са обединени. В случая с община Смолян става 

дума за формиране на група от родопски общини, обединени изкуствено по законодателен 

начин в Смолянска област. Това административно деление, в което Смолян е не само център 

на община, но и областен център, предопределя и специализацията, и взаимното 

съществуване и зависимост на Смолян в постоянна комуникация и обмен на услуги, стоки 

и ресурси със съседните му общини. Именно, защото често се налага да се провеждат 

активности или операции с над общинско значение, този тип контакти са много важни за 

икономическото развитие. 

Най-пряко въздействие върху община Смолян оказват всички общини, с които той 

практически граничи – Девин, Чепеларе, Рудозем, Мадан, Баните и Лъки. Всички те, с 

изключение на последната, принадлежат в състава на Смолянска област. Като областен 

център Смолян изпълнява ИТС от второ ниво, която засяга всички съседни общини. В 

същото време община Смолян е важен център за останалите селища в съседните общини, 

достъпа до услуги, изградените и поддържани комуникационно-транспортни връзки. От 

голяма важност е ролята на областния център Смолян, за да подпомага и подтиква по-

малките общини към сътрудничество, с цел общо развитие на региона. 

Благоприятното влияние на съседните общини върху развитието на населените места и 

териториите в рамките на община Смолян може да се разглежда в следните основни насоки: 

 Възможност за съвместно кандидатстване с големи проекти по Оперативните 

програми, изискващи значително съфинансиране от страна на бенефициентите, 

което е трудно осъществимо само от една община. Една от тези възможности е 

стимулиране на активността на МИГ Девин-Смолян; 

 Изграждане на значими съвместни инфраструктурни обекти, които могат да 

създават допълнителна заетост на човешките ресурси в общината; 

 Реализация на съвместни проекти и инициативи на територията на съседни общини 

за опазване на околната среда, за ограничаване изменението на климата, за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Сътрудничество на бизнеса между различните общини и създаване на съвместни 

предприятия; 

 Създаване на вертикални, хоризонтални и секторни клъстери в икономиката на 

съседните общини. Последното с особена сила важи за развитието на туризма и 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

262 | с т р .  
 

съпътстващия го икономически сектор, доколкото почти всички общини в района 

предлагат чудесни условия за развитие на всесезонен туризъм във всичките му 

форми; 

 Подобряване здравното обслужване на населението в съседни общини на Смолян; 

 Развитие на културните връзки и културния обмен между съседните общини; 

 Разнообразяване на културния живот в общината чрез задълбочаване на 

сътрудничеството с културните институции на съседните общини; 

 Изграждане  на  общи  политики  за  най-ефективно  използване  на  потенциалите  

на съседните общини, и др. 

В интегрираната териториална стратегия за ЮЦР е посочена възможността за 

сдружаване между общинните от Смолянска област. Реализираните проекти в тази посока 

през последните години се отнасят основно до сферата на околната среда и управлението 

на отпадъците. Следва тези практики да се затвърдят и разширят обхвата си през 

предстоящия програмен период 2021-2027 г. 

Общините Смолян и Девин освен това работят съвместно и по прилагането на подхода 

ВОМР. Целта на сдружаването е постигането на устойчиво развитие на територията на 

МИГ Девин - Смолян, включваща цялата територия на община Девин и част от територията 

на община Смолян, включваща всички населени места и техните землища, без град Смолян 

в строителните му граници по смисъла на Наредба №22 от 14 декември 2015 г. на 

Министерство на земеделието и храните. В периода 2021 – 2027 прилагането на подхода 

ВОМР чрез многофондово финансиране ще бъде възможно за цялата територия на 

общината, тъй като населението в градския център вече е под 30 000 жители.  

Сдружаването на двете общини е насочено към: 

 насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

 интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната 

среда и насърчаване на ресурсна ефективност, включително дейности за превенция 

и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство; 

 фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; 

 насърчаване на устойчивата и качествената заетост, и подкрепа на мобилността на 

работната сила; 

 повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни 

дейности и устойчиво производство; 

 подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на 

населението; развитие на организационен капацитет и повишаване на обществената 

активност на територията на МИГ за изпълнение на дейности, допринасящи за 

постигане целите на сдружението; насърчаване и осигуряване на представеността, 

активното включването и участието на възможно по-широки кръгове членовете на 

общността и групи заинтересовани страни; участие в партньорски мрежи за 
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сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други МИГ или сродни 

организации на регионално, национално и международно ниво; 

 развитието на териториалното сътрудничество в рамките на всеки един от 

представените в сдружението сектори; изграждането на гражданско общество, 

диалог и прозрачност чрез осъществяване на граждански инициативи и 

сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти. 

За програмния период 2021-2027 г. следва да се изгради нова визия, по която общините 

да продължат своето съвместно развитие. Основната идея на подхода „Водено от общността 

местно развитие“, като част от политиката за развитие на селските райони, се основава на 

разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за 

развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от 

местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от местни 

обществени екипи и разпространяващи добрите практики. 

В ИТСР на ЮЦР е идентифицирана необходимостта от осигуряване на свързаност към 

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация на четири 

общини от област Смолян, а именно Девин, Борино, Доспат и Чепеларе, което предполага 

съвместни усилия от страна на общините. Областната администрация на Смолян работи 

именно в тази посока. 

Към днешна дата не могат да се отчетат негативни влияния от развитието на връзките 

на община Смолян със съседните общини. Нещо повече, тяхното развитие в бъдеще само 

ще подобри икономическото и социалното развитие на общината, доколкото конкуренцията 

между съседните общини от икономическа гледна точка е по-скоро положителен фактор за 

тяхното развитие. 

11. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално 

значение, предвидени за реализация на територията на община Смолян 

Основен принцип на Закона за пътищата в чл. 2, ал. 2, е че пътната мрежа се развива    

съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на 

населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната 

сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението. 

Развитието на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение   

оказва влияние върху социално-икономическото развитие на община Смолян през плановия 

период и е в следните насоки: 

 Подобряване параметрите на жилищната среда: повишаване чистотата на 

атмосферния въздух, намаляване на емисиите на шум, намаляване предпоставките 

за инциденти с МПС и техните товари; 

 Активизира покупките пазара на недвижими имоти в района и увеличава стойността 

им; 

 Подпомага развитието на туризма не само в Смолян, но и в съседните общини; 

 Повишаване на степента на изградеността на транспортната инфраструктура и 
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качеството на предоставяните от нея услуги предопределят и пространствената 

организация на територията и функционирането на системата от населени места в 

рамките на община, респективно социално-икономическото развитие и 

сътрудничество между районите и съставните им области; 

 Налице е подобряване на структурата на местната заетост; 

 Оказване на позитивно влияние върху наличния човешки капитал; 

 Повишаване на инвеститорския интерес от страна на български и чуждестранни 

инвеститори; 

 Ускоряване   на   социално-икономическия   растеж в общината и елиминиране на   

острите регионални различия; 

 Подобряване условията за реализация на готовата продукция, благодарение на 

подобрената инфраструктура и изграждане на нови търговски връзки. 

Влиянието на големите инфраструктурни проекти с национално и регионално значение 

следва да се оценява и като възможност за общината да подобри своето социално-

икономическо положение през следващите години. Това обаче са само потенциални опции, 

които, за да се реализират на практика, е необходимо да се осъществява стратегическо и 

оперативно планиране в тези направления, да се формулират съответни цели и мерки в 

ПИРО както при неговото разработване, така и при следващи актуализации на този план. 

Изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ е проект с изключително значение за региона 

и в частност – за община Смолян. Очаква се пунктът да започне да работи в началото на 

2023 г. Инфраструктурата от българска страна е завършена отдавна, дори са проведени 

конкурси за назначаване на гранични служители и администрация. Причина за 

едногодишното забавяне са проблеми от страна на изпълнителите в Гърция. Следва да се 

направят необходимите проверки за безопасността на маршрута. Във връзка с този проект 

на територията на община Смолян предстои да бъде завършен последния етап от 

строителството на Главна пътна комуникация. Дoизгpaждaнeто нa Глaвнa пътнa 

ĸoмyниĸaция нa гpaд Cмoлян – ГΠK “Cмoлян” п.в. Юг – Toпливo ĸв. „Уcтoвo“ oт ĸм 0+000 

дo ĸм 2+520 – чeтвъpти eтaп, c индиĸaтивeн бюджeт oт 12 млн. eвpo  е стpaтeгичecĸи пътeн 

пpoeĸт. Πpи извeждaнe нa oтceчĸaтa ĸaтo пpиopитeтнa са взeти пoд внимaниe пpилeжaщитe 

ĸopидopи нa Инициaтивaтa „Tpи мopeтa“ зa cвъpзвaнe пo линия Ceвep-Юг, нaдгpaждaнe нa 

peaлизиpaни инвecтиции в peгиoнa зa paзĸpивaнe нa ГKΠΠ Pyдoзeм – Kcaнти и пoдoбpявaнe 

нa дocтъпa дo нeгo, ĸaĸтo и oгpaничeниятa в oблacт Cмoлян oт глeднa тoчĸa нa липcвaщ 

aлтepнaтивeн тpaнcпopт – жeлeзoпътeн, вoдeн и въздyшeн.  

Важен проект от национално значение е и междусистемната връзка за транспортиране 

на природен газ от Гърция към България. Освен, че проектът може да гарантира 

диверсификацията на газовите доставки за България и преодоляване на монополната 

зависимост на националната икономика от руски газ, проектът ще позволи и в частност на 

община Смолян да търси начини да се свърже с националната газопреносна мрежа и да си 

осигури доставки на газ за развитие на общинската газопреносна мрежа. Интерконекторът 

Гърция- България е от първостепенно значение за диверсификация източника на природен 
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газ както за България, така и за региона на Централна и Югоизточна Европа. 

Интерконекторът ще свърже газовия коридор Север-юг с Южния газов коридор. 

Междусистемната газова връзка Гърция – България e обявена от Европейската комисия за 

проект от общ интерес на ЕС. Значението на този проект за националната икономика 

поставя и община Смолян на газовата карта на България, макар и в по-далечно бъдеще. 

Изграждането на т. нар. „трета лента“ от второкласния път Асеновград – Смолян е 

ключов проект с национално и регионално значение. В програмата на АПИ за 2022 г. е 

предвидено да бъде обявена обществена поръчка с предмет "Изработване на технически 

проект за изграждане на трета лента на път ІІ-86 Асеновград Смолян в участъците от 68-ми 

до 73-ти километър и т.н. Прогнозните средства са заложени в тригодишната бюджетна 

рамка на Агенцията. Реализацията на този проект е от ключово значение за община Смолян, 

доколкото пътният трафик значително е затруднен заради планинския характер на терена - 

много хоризонтални криви с малки радиуси, липса на видимост и на отсечки, даващи 

възможност за изпреварване на тежкотоварните автомобили. 

Необходимостта от приоритетното разширение на пътя е ясна отдавна и е очаквана от 

всички жители в района, доколкото цялата Смолянска област има интерес от реализацията 

на проекта, а повече от 10 г. видимият резултат е само проект в идейна фаза. Смолянска 

област е единствената в страната, която няма нито един километър път първи клас, няма 

пряк достъп до ЖП-мрежа или автомагистрала“. Към момента е изработено 

прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента в участъка от км 27+710 до 

102+600 и 2022 г. е предвидено да се възложи изработването на технически проект. През 

юни 2019 г. изпълнителят е предал документацията в окончателен вид, съобразена с 

решенията на проведения експертен технико-икономически съвет, с което предметът на 

възложената поръчка е изпълнен. 
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12. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) 

Таблица 98: Анализ на силните и слабите страни (SWOT анализ) 

 

SWOT Анализ   SWOT Анализ 

Силни страни Слаби страни   Възможности Заплахи 

География, икономика и инфраструктура   География, икономика и инфраструктура 

Община Смолян e общински и 

областен, административен и 

културно- просветен център на 

региона на Средните Родопи, 

Южен централен район. На север 

граничи с общините Чепеларе и 

Лъки, на изток с общините 

Рудозем, Мадан и Баните, на запад 

с община Девин, а на юг с 

Република Гърция. През 

територията на общината 

преминават 11 републикански 

пътни трасета 2ри и 3ти клас. Един 

от тях Смолян - Девин е 

рехабилитиран и добре 

поддържан. Най-близкият ГКПП с 

Република Гърция е „Елидже“ 

(Рудозем - Ксанти), който 

предстои да бъде отворен. През 

него е осигурен бърз достъп до 

Егейско море (100 км.), което се 

очаква да стимулира 

трансграничното сътрудничество и 

икономиката на района като цяло.  

Община Смолян се намира в 

гранична зона и е отдалечена 

от главните пътни връзки 

между икономическите 

центрове в Южна България - 

София, Пловдив, Стара 

Загора, Бургас. Средната 

надморска височина е 1320 м. 

Терена е пресечен и труден за 

поддръжка. На територията на 

общината има само 

автомобилен транспорт. 

Почти половината от 

републиканските пътища са в 

лошо състояние. Само 1 от 11 

републикански трасета е 2ри 

клас. Пътищата II-86 Пловдив 

- Асеновград - Смолян и 

Смолян - Мадан - Кърджали 

са в добро състояние, но имат 

нужда от основен ремонт.  

  

Цялостна рехабилитация и 

изграждане на трета лента на 

републикански път II-86 

Асеновград - Смолян и Смолян - 

Рудозем. Основен ремонт на пътя 

Смолян - Мадан - Кърджали. 

Развитие на сътрудничеството с 

общините Чепеларе, Девин, 

Мадан и Рудозем, както и 

трансгранично междусекторно 

сътрудничество с Гърция и 

Турция.  

Територията на община Смолян 

има потенциал да се превърне в 

междинен логистичен и 

икономически център, свързващ 

централната част на Р. България с 

Р. Гърция в случай на развитие на 

пътните връзки. 

Забавяне или не 

осъществяване на 

проектите за ремонти и 

рехабилитация на 

републиканските пътища 

минаващи през 

територията на община 

Смолян. Не добро 

взаимодействие и 

междусекторно 

сътрудничество със 

съседните и 

трансгранични общини, 

както и с големите 

области центрове. 

Ограничена свързаност и 

намаляване на 

инвестициите в местната 

икономика.  

Висока гъстота на общинската 

пътна мрежа, свързваща всяко 

едно населено място на 

територията на община Смолян. 

Общинската пътна мрежа е 

една от най-дългите в 

страната. По-голямата част от 

междуселищните общински 

  

Рехабилитация на част от 

общинските пътища, особено в 

зони с потенциал за развитие на 

туризъм. Ремонт и поддръжка на 

Влошаване състоянието 

на общинските пътища. 

Лоша организация и 

управление на проектите, 
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По-голямата част от общинските 

пътища са поддържани, а някои от 

тях - рехабилитирани. 

пътища са в незадоволително, 

а някои в много лошо 

състояние. На места пътищата 

са еднолентови, тесни и дори 

неасфалтирани. На 

територията функционират 

много укрепителни и мостови 

съоръжения, по-голямата част 

от които имат нужда от 

ремонт и поддръжка. 

подпорните стени и мостовите 

съоръжения. 

както и дефицит на 

финансови средства. 

Наличие на междуселищен 

автобусен транспорт и автогара, 

които осигуряват в достатъчна 

степен свързаността с по-големите 

населени места в общината, 

съседните общини и големите 

областни центрове София, 

Пазарджик, Пловдив, Кърджали и 

Хасково. Добре развит градски 

транспорт. 

Селата, които са в близост до 

общинския център имат 

повече на брой автобуси, 

които ги свързват с града, за 

разлика от по-отдалечените, 

при които има по един 

автобус сутрин и вечер при 

това в определени дни от 

седмицата. Високо 

замърсяване на въздуха в 

общинския център 

  

Прилагане на по-гъвкава схема за 

автобусни превози между града и 

селата. По този начин местните 

жители могат да пътуват до града 

когато им е необходимо, а 

автогарата не се налага да 

поддържа нерентабилна линия, 

която не се използва през 

повечето време. Инвестиции в 

екологично чист транспорт, 

градска мобилност и алтернативни 

форми на придвижване. 

Намаляване на 

населението и желаещите 

да ползват градски и 

междуселищен автобусен 

транспорт, липса на 

рентабилност и спиране 

на някои от автобусните 

линии. Висока 

инвестиционна стойност 

на проектите за градска 

мобилност и 

невъзможност средствата 

да бъдат осигурени. 

Добро покритие на 

електроснабдителната мрежа - 

всички населени места са 

електрифицирани. На територията 

на общината функционират 9 ВЕЦ. 

Община Смолян има голям 

потенциал за производство на 

енергия от слънцето. 

Ниска степен на 

диверсифицикация на 

енергийните източници, 

системи и ресурси (ВЕИ и 

газ). Развитието на 

газоразпределителния проект 

на територията би имало 

положителен ефект, ако 

доставките на газ са 

гарантирани в дългосрочен 

план. 

  

Изграждане и внедряване на ВЕИ 

за публични, производствени и 

частни нужди. Подобряване на 

енергийната ефективност на 

жилищни, публични и 

производствени сгради на 

територията. Това се отнася 

особено за гр. Смолян, тъй като 

по-голямата част от необходимата 

енергия се консумира от абонати в 

града. Повишаване нивото на 

информираност относно 

съвременните изисквания и 

Забавяне или 

неизпълнение на проекти 

за енергийна 

ефективност. Липса на 

интерес и икономическа 

рентабилност за ползване 

на ВЕИ. Лошо 

управление и дефицит на 

финансови средства. 
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методи за постигане на енергийна 

ефективност. 

Съобщителната и 

телекомуникационната мрежа в 

общината е сравнително добре 

развита - телефон, интернет, 

пощенски и куриерски услуги. 

Достъп до интернет не се 

предлага във всички населени 

места, като липсата му 

особено сериозно се усеща в 

южната част от територията 

на общината, където се 

намират една част от къщите 

за гости. Ползването на 

дигиталното пространство от 

отделните домакинства е 

значително под средното ниво 

за страната. 

  

Инвестиции в разширяване 

капацитета на 

телекомуникационната мрежа и 

внедряване нови технологии (5G) 

от страна на националните и 

местните оператори. 

Организиране на обучения за 

работа с компютър и интернет 

средата. Подобряване на 

условията в читалищата и 

библиотеките, където би могло да 

се организират споделени 

пространства за достъп до 

компютър и интернет. 

Недостатъчно 

потребление и 

икономическа обосновка 

за инвестиции в областта 

на телекомуникациите. 

Липса на желаещи да се 

включат в обучение по 

компютърни умения и 

ползване на интернет. 

Местната икономика увеличава 

своята конкурентоспособност и 

производителност. В основата на 

икономическото развитие са 

преработващата промишленост; 

търговията, ремонта на 

автомобили и мотоциклети; 

хотелиерството и 

ресторантьорството. В тези три 

сектора функционират 54% от 

предприятията, които дават работа 

на 55% от наетите в местната 

икономиката и генерират 73% от 

нетните приходи за 2018 г. 

Трудовите възнаграждения, 

нетните приходи, 

производителността и 

инвестициите през последните 

години се увеличават. Съществува 

От 2016 година насам нетните 

приходи от продажби 

значително забавят своя 

растеж, което е довело до 

намаляване на инвестициите в 

местната икономика. Това 

забавяне се вижда най-добре 

от данните за преработващата 

промишленост, търговията, 

ремонта на автомобили и 

мотоциклети. Наблюдава се 

задържане и лек спад на 

наетите в местната 

икономика. Тези тенденции 

могат да окажат негативно 

влияние върху 

конкурентоспособността на 

икономиката в община 

Смолян. 

  

Насърчаване на предприятията 

към кръгова икономика – 

енергийна и ресурсна 

ефективност. Подпомагане на 

икономическите агенти за 

стартиране на собствен бизнес и 

инвестиции в нови технологии и 

иновации, които да генерират по-

висока добавена стойност и 

алтернативни форми на заетост. 

Провеждане на семинари и 

обучения, предоставяне на 

информация, консултации и 

техническа помощ за подготовка и 

управление на проекти по 

оперативни програми и фондове 

на ЕС 

Намаляване на 

населението в 

трудоспособна възраст. 

Слаба икономическа 

активност, влошаване 

конюнктура на пазара, 

намаляване на нетните 

приходи и инвестициите, 

които могат да доведат до 

технологично остаряване, 

висока енергоемкост и 

ниска ефективност на 

производството. 

Понижаване 

конкурентоспособността 

на местната икономика. 

Намаляване на доходите 

и заетите лица, 

увеличаване на 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

269 | с т р .  
 

потенциал за развитие в областта 

на професионалните дейности и 

научните изследвания, който не е 

оползотворен до край; 

Преработващата 

промишленост, която 

генерира най-голяма добавена 

стойност осигурява работа на 

близо 38% от наетите лица в 

местната икономика за 2018 

г., но средната годишна 

заплата е сравнително по-

малка от сектори, които по 

един или друг начин се 

дотират от държавата. Това в 

дългосрочен план може да 

доведе до засилване на 

миграционните процеси, 

поради икономически 

причини. 

  

Подпомагане за оползотворяване 

на сътрудничеството, вкл. и 

трансграничното между бизнеса, 

образователните институции и 

организациите работещи в 

професионалните дейности и 

научните изследвания. 

Инвестиции в създаването на 

технологичен парк за провеждане 

на дуална форма на обучение, 

развиване на дейности с висока 

добавена стойност и иновации; 

безработицата и 

засилване на 

миграционните процеси. 

Влошаване на 

европейската, 

националната, 

регионалната и местната 

икономика, поради 

мерките за COVID-19 и 

санкциите, свързани с 

войната в Украйна. 

Разходите за НИРД през 

последните години намаляват. 

Причините за това най-

вероятно са свързани с 

намалената активност в 

научната и развойната 

дейност и необходимост от 

подкрепа и по-тясно 

сътрудничество с научните 

организации и бизнеса на 

международно, национално и 

местно ниво. 

  

Развитие на науката, развойната 

дейност и приложните 

изследвани, както и дейности в 

подкрепа на младите хора по 

време на и след завършване на 

висше образование – кариерно 

ориентиране и професионално 

развитие. В тази връзка е 

необходимо да се подкрепи 

предприемачеството, така че да се 

осъществи научен трансфер и 

иновации от научните центрове 

към предприятията в местната 

икономика. 
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Нивото на услугите свързани с 

туризма в община Смолян е 

сравнително добро.  На 

територията функционира к.к. 

Пампорово, 525 места за 

настаняване, от които над 30% са с 

категория 3 и повече звезди. Броя 

на нощувките и приходите бавно и 

устойчиво нарастват. Добро 

съчетание на природно и 

културно-историческо наследство. 

Сравнително добра транспортна, 

техническа и спортна 

инфраструктура. 

Хотелиерството и 

ресторантьорството (сектор I) 

са едни от най-засегнатите от 

пандемията икономически 

дейности, причинена от 

вирусната инфекция COVID-

19.  

  

Подпомагане на сектора чрез 

допълнителни стимули, 

информационна кампания и 

активна местна политика, която да 

допринесе за намаляване на 

последиците от инфекцията върху 

хотелиерския и ресторантьорския 

бранш 

Продължаване на 

пандемията, 

необходимост от 

ограничаване на 

свободното движение и 

пътуване на гражданите. 

Повишаване на 

безработица и намаляване 

на заетостта в бранша. 

Наблюдава се тенденция за 

намаляване на снежната 

покривка през последните 

години и плавно свиване на 

ски сезона в к.к. Пампорово. 

Недостатъчно 

оползотворяване на ресурсите 

и възможностите на 

територията за 

диверсификация и развитие на 

алтернативни форми на 

туризъм с цел увеличаване на 

престоя на туристите и 

целогодишна заетост на 

местата за настаняване.  

  

Необходимост от стратегия за 

развитие на туризма и развитие на 

социалния капитал, които да 

подобрят взаимоотношенията 

между заинтересованите страни. 

Реализиране на инвестиции в 

пътища, ВиК, облагородяване на 

населените места, поддръжка на 

туристическата инфраструктура и 

опазване на околната среда. 

Слаб интерес и активност 

от страна на 

заинтересованите страни. 

Забавяне и нерешаване на 

проблемите, свързани с 

инфраструктурата, 

населените места, 

отпадъците и др. 

Повишаване на 

социалното напрежение. 

Влошаване на 

резултатите в туризма. По-голямата част от 

констатираните 

инфраструктурни проблеми 

(пътища и ВиК) попадат в 

зони с развит туризъм.  
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Липсва концепция и единна 

организация за създаване и 

развитие на интегриран 

туристически продукт, 

таргетиран към специфичния 

клас посетители, които 

общината иска да привлече 

  

Развиване на интегриран 

туристически продукт чрез 

засилване на сътрудничеството, 

вкл. и трансграничното между 

заинтересованите страни, 

инвестиции в повече 

социализация и дигитализация на 

културно-историческо наследство, 

развитие на нова туристическа 

инфраструктура и атракции на 

територията на община Смолян. 

Участия на туристически борси и 

изложения, по-ефективен 

маркетинг и реклама на 

възможностите за туризъм на 

територията. Оползотворяване на 

възможностите на новоразкрито 

ГКПП на територията на община 

Рудозем. 

Неусвоен потенциал за 

развитие на комплексен 

туристически продукт на 

база богатото културно-

историческо наследство и 

природните дадености на 

територията. Лоша 

конюнктура на пазара, 

силна конкуренция и 

промяна в търсенето  

Градска среда и населени места   Градска среда и населени места 

Добро общо състояние на 

жилищни сгради - еднофамилни и 

многофамилни. Жилищната площ 

покрива нуждите на населението 

на територията. Сравнително 

запазена активност към 

строителство на нови жилища. 

По-големия брой жилищни 

сгради са построени преди 

повече от 20 години. 

Сравнително ниско ниво на 

инициатива сред местното 

население за прилагане на 

мерки за енергийна 

ефективност на жилищни 

сгради 

  

Възможности за обновяване, 

енергийна ефективност, вкл. ВЕИ 

на жилищни сгради. Повишаване 

на активността и 

информираността сред местните 

жители относно прилагането на 

мерки за енергийна ефективност 

на жилищните сгради. 

Слаб интерес сред по-

голяма част от жителите 

към донорски програми с 

цел подобряване на 

енергйините 

характеристки на 

жилищата си. Влошаване 

на битовите условия, 

високо 

енергопотребление и 

компрометиране общото 

състояние на сградите. 
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Публичните сгради, предоставящи 

административни услуги са в 

добро общо състояние. 

Една голяма част от 

обществените сгради се 

нуждаят от енергийна 

ефективност и ремонтни 

дейности (осбено в селата в 

т.ч. сградите на кметствата и 

читалищата). Повечето сгради 

се отопляват с въглища, дърва 

и течни горива.   

  

Ремонт, реконструкция и 

прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на публични сгради, 

вкл. въвеждане на ВЕИ 

Влошаване на 

състоянието на 

публичните сгради, 

висока енергоемкост и в 

някои случаи влошаване 

на условията за работа и 

качеството на 

предлаганите публични 

услуги. 

Добро състояние на градската 

среда в Смолян. Добре уредено 

градоустройство, което отговаря 

на нуждите на населението и 

бизнеса. 

Част от уличната мрежа и 

междублоковите пространства 

не са в добро състояние и се 

нуждаят от ремонт и 

реконструкция: в някои 

квартали зелените площи са 

занемарени, има нужда от 

повече паркоместа и улично 

осветление, места за отдих и 

велоалеи. Зелените площи са 

малки и имат нужда от 

разширяване и 

облагородяване. Сериозен 

недостиг на паркоместа. 

Енергоемко улично 

осветление. Ограничени 

възможности за алтернативни 

форми на придвижване в 

града.   

  

Ремонт и реконструкция на част 

от уличната мрежа, вкл. и 

осветлението, облагородяване на 

междублоковите пространства, 

зелени площи и паркове, места за 

паркиране, градска мобилност, 

велоалеи и др. Необходимост от 

План за устойчива градска 

мобилност. Въвеждане на платена 

зона за паркиране в центъра. 

Влошаване качеството на 

градската среда, която 

има нужда от постоянна 

поддръжка и по-добра 

инфраструктура. 

Повишаване на 

социалното напрежение 

между местните жители и 

туристите. 

Териториално устройство на по-

големите села в община Смолян е 

добро. В някои от тях са 

реализирани подобрения на 

обществената среда, което 

повишава качеството на живот. 

Разпръснатост на населението 

в малки селца и махалички, 

което затруднява тяхната 

поддръжка. Най-големия 

проблем в селата е 

състоянието на улиците и 

уличното осветление. 

Зелените и общите   

Модернизация на уличното 

осветеление и подобряване на 

уличната инфраструктура в селата 

с повече население. Създаване и 

облагородяване на зелени площи и 

места за отдих. 

Влошаване качеството на 

живот и понижаване 

сигурността в селата. 

Засилване на тенденцията 

към обезлюдяване. 
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пространства в повечето села 

са занемарени. 

Добро ниво на предлагане на 

административни услуги от страна 

на общинската администрация. 

Създадена ел. среда за Е-община. 

Ниско потребление на 

дигиталните услуги 

предоставяни от общината. 

Ниска култура и умения на 

населението за работа в 

електронна среда. 
  

Разширяване на дигиталните 

услуги на общината и адаптиране 

за по-удобно и достъпно 

използване на гражданите от 

всички възрасти. Провеждане на 

информационна кампания сред 

населението за работа в 

електронна среда.  

Затруднен достъп до 

административните 

услуги, предлагани от 

общинската 

администрация. Липса на 

желание на местното 

население за работа в Е-

среда. 

Население, заетост, доходи и условия за развитие на човешкия 

потенциал 
  

Население, заетост, доходи и условия за развитие на 

човешкия потенциал 

Запазена жизнеспособност и добра 

структура на населението.  

Населението на община 

Смолян намалява с по-бързи 

темпове, спрямо това за ЮЦР. 

Намаляването на населението 

е основно поради отрицателен 

естествен и механичен 

прираст.  

  

Повишаване на 

предприемаческата активност и 

насърчаване към устойчива 

заетост 

Слаба икономическа 

активност и влошаване на 

условията за бизнес. 

Град Смолян привлича 

население от селата в 

общината. Така по-голямата 

част от населението живее в 

града, а голяма част от селата 

се обезлюдяват 

  
Облагородяване на населените 

места и създаване на по-добри 

условия за живот на населението 

Застаряване на 

населението в селата и 

като цяло в общината. 

Увеличаване на 

диспропорциите между 

града и селата. 

Най-бързо намаляващата 

възрастова група са младите 

хора между 20-34 години. 

Това се наблюдава, най-вече в 

гр. Смолян. 

  
Реализиране на пакет от мерки, 

подпомагащи с приоритет младите 

жители на общината. 

Засилване на 

миграционните процеси 

на млади хора от гр. 

Смолян 
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Трудоспособните представляват 

близо 60% от общия брой жители, 

като през последните години 

техния дял се запазва. Средното 

годишно възнаграждение се 

увеличава, а безработицата като 

цяло намалява. Активността на 

населението остава не променена. 

Над 50% от населението в 

трудоспособна възраст (15-64 г.) 

участва във формирането на 

доходите. 

Скоростта, с която 

трудоспособните намаляват е 

по-висока, спрямо тази, с 

която намалява населението 

на община Смолян. 

Намаляването на 

трудоспособното население се 

дължи в голяма степен на 

намаляването на населението 

на възраст 15-64 г.    

Развиване на алтернативни форми 

на заетост и доход. Създаване на 

по-добри условията за бизнеса и 

привличане на местни и чужди 

инвеститори. Инвестиции в 

индустриална инфраструктура и 

високо технологично 

производство. 

Запазване на сегашната 

икономическа структура 

и ниско ниво на 

инвестиции. Липса на 

интерес към територията 

от страна на местни и 

чужди инвеститори  

Заплащането на труда в 

преработващата 

промишленост, който може да 

даде най-голяма добавена 

стойност е сравнително по-

ниско от сфери, които се 

дотират по един или друг 

начин от държавата и 

еврофондовете 
  

Повече инвестиции в дейности с 

по-висока добавена стойност, 

диверсификация и разширяване на 

производството. 

Забавяне и нисък растеж 

на заплатите и 

икономическа миграция 

на трудоспособно 

население в търсене на 

по-висок доход. 

Намаляване на 

относителния дял на 

трудоспособното 

население 

Ниските заплати в туризма, 

търговията, ремонта на 

автомобили и мотоциклети 

може да доведе до 

икономическа миграция на 

трудоспособно население в 

търсене на по-висок доход;   

Дейности за насърчаване и 

подпомагане на 

предприемаческата активност с 

приоритет към младите. 

Логистична подкрепа и помощ 

при участия в програми като 

Еразъм + и др. Организиране на 

дуална форма на обучение.  

Ниска предприемаческа 

активност. Инертност и 

липса на интерес сред 

младите хора да работят 

на територията. Ниска 

мотивация на младите 

хора за образование и 

преквалификация.  

Увеличаване на 

миграцията. 

Разминаване между 

необходимостта на бизнеса от 

персонал с технически умения 

и желанието на младите за 

образование и работа   
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Образователния процес е 

обезпечен с добра МТБ и човешки 

ресурси. Образователната 

инфраструктура отговаря на 

основните потребности на 

населението. На територията на 

град Смолян и в селата на 

общината функционират 12 детски 

градини, 13 общински училища, 2 

училища по изкуство, 3 

професионални гимназии, 1 

център за подкрепа на личностно 

развитие. В гр. Смолян има 

разкрити филиали на два 

университета и един физико-

технологичен факултет към един 

от тях. 

Намаляване на мотивация за 

учене. Намаляване на 

учениците в селата. Не 

заинтересованост на част от 

родителите към образованието 

на децата им, както и наличие 

на рискови фактори, водещи 

до ранното отпадане на 

учениците   

Създаване на условия за 

въвеждане на повече иновации и 

дигитализация в образованието. 

Проекти за социална интеграция 

на малцинствените групи с 

участието на учителите, децата и 

родителите им. 

Увеличаване на броя на 

отпадналите деца от 

образователната система, 

ниска степен на 

грамотност. Намаляване 

на мотивацията за учене. 

Опасност от закриване на 

училища в селата. 

Много малка част от 

учениците, завършващи 

средно образование имат ясно 

изразени интереси и 

професионална ориентация. 

Освен това част от 

оборудването и 

обзавеждането в училищата в 

селата има нужда от 

обновяване, друга част от 

образователната 

инфраструктура има нужда от 

ремонт и енергийна 

ефективност.   

Модернизиране, ремонт, 

енергийна ефективност и 

оборудване на образователна 

инфраструктура, кариерно и 

личностно развитие и извънкласни 

форми и програми за свободното 

време на децата и учениците. 

Влошаване състоянието 

на образователната 

инфраструктура. 

Увеличаване на не 

активното население и 

намаляване на степента 

на образование, 

увеличаване на жителите 

без специализирани 

знания и умения, висок 

брой на ниско 

квалифицирани 

работници.  

В учебния процес при 

обучението на студентите 

учебната практика е 

недостатъчна. 
  

Сътрудничество между висшите 

учебни заведения и бизнеса с цел 

провеждане за дуални форми на 

обучения и използване на нови 

технологии. 

Лошо сътрудничество 

между университетите и 

бизнеса, както и липса на 

мотивация на 

заинтересованите страни 

Спортната инфраструктура е на 

добро ниво. Практикуват се 

различни видове спорт. Ежегодно 

се провеждат състезания, което 

позволява провеждане на политика 

за масовизиране на спортните 

дейности. Община Смолян запазва 

Спортните съоръжения са 

концентрирани в град Смолян. 

Необходимост от подобряване 

на спортната база в малките 

населени места и осигуряване 

на нови, модерни такива 

включително и в града. Има 

необходимост от изграждане   

Изграждане на открит плувен 

басейн в гр. Смолян. Реновиране 

на съществуващи и изграждане на 

повече мултифункционални 

площадки и фитнес съоръжения 

на открито, вкл. и за хора с 

увреждания и в неравностойно 

положение. Интегриране на 

Влошаване на условията 

за развитие на спортните 

дейности на територията. 

Ниска спортната култура 

при младите. Намалена 

физическа активност и 

влошаване на здравето на 

жителите. 
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традициите да генерира спортисти 

с високи шампионски постижения 

на открит плувен басейн. 

Сравнително ниско ниво на 

физическа култура сред 

младежите.  

дейности в сферата на спорта, 

образованието и туризма. 

Дейности по популяризиране на 

спорта и развитие на спортна 

култура. 

Богато културно-историческо 

наследство - археологически 

обекти, паметници и развити 

традиции и обичаи. Във всяко 

едно населено място се развива 

читалищна дейност. Богат 

културен календар - празници, 

фестивали и събори. Добре развит 

е регионалният исторически музей 

с голямо разнообразие на 

експозиции, отразяващи културно-

историческото наследство на 

територията. В Смолян 

функционира драматичен театър, 

градска библиотека, художествена 

галерия, планетариум и 

астрономическа обсерватория. 

Сградите на читалищата, 

градския театър и библиотека, 

музей и художествена галерия 

имат нужда от ремонти и 

енергийна ефективност. 

Наблюдава се сравнително 

слаба степен на социализация 

на паметниците на културата, 

както и лоша инфраструктура 

за посещение, при някои от 

тях. Това включва 

дигитализация и 

интерактивност в публичното 

и интернет пространство. 

  

Съхраняване, социализация, 

маркетинг и популяризиране на 

културно-историческото 

наследство и развитие на туризма. 

Дейности по консервация, 

реставрация и социализация на 

паметници на културата. 

Дейности по ремонт, 

реконструкция, мерки за 

енергийна ефективност на 

културни институции. 

Дигитализация на културно 

наследство. Трансгранично 

сътрудничество. 

Загуба на културно-

историческо наследство. 

Неусвоен туристически 

потенциал и намаляване 

на интереса от страна на 

туристите. Изолация от 

националния и 

международен културен 

календар. Влошаване на 

състоянието на сградите 

на културните 

институции, затрудняване 

или спиране тяхната 

дейност 

Здравните услуги в гр. Смолян са 

разнообразни и добре развити. 

Здравната помощ 

(специализирана, лабораторни 

изследвания, от 

общопрактикуващи лекари и 

дентални специалисти, аптеки и 

оптика) е почти изцяло 

съсредоточена в общинския 

център Смолян. На територията на 

общината функционира център за 

спешна медицинска помощ в гр. 

Липсват здравни услуги в по-

голямата част от селата на 

община Смолян в т.ч. и по 

дентална медицина, както и 

липсват функционираща 

аптека или дрогерия.  
  

Този проблем в селата Арда, 

Кутела и Славейно е частично 

решен, като общопрактикуващите 

лекари с разрешение на РЗИ – 

Смолян имат право да съхраняват 

и продават лекарствени средства 

на местните жители. 

Традиционна медицина 

със стари методи на 

лечение и ниска степен на 

ефективност. Липса на 

добра организация за по-

добра здравна помощ  
В голяма част от случаите не 

се извършват прегледи извън 

часовете за амбулаторен 

прием, през нощта и в 

празнични дни.   

Внедряване на нови подходи и 

технологии за по-широк достъп до 

здравни услуги като напр. 

телемедицина и др.; 
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Смолян, който обслужва спешните 

случаи във всички населени места 

от общината и областта, вкл. и в 

най-отдалечените.  

Не добро състояние на една 

част от здравната 

инфраструктура   

Инвестиции в модернизация и 

енергийна ефективност на 

здравната инфраструктура 

Влошаване на условията 

за предоставяне на 

здравни услуги. 

Трудности в кадровата 

политика. Затруднен достъп 

до здравни услуги на 

жителите от селата. 

  

Привличане на квалифицирани 

специалисти по здравни грижи, в 

т.ч. и обучаване на парамедици, 

както и осигуряване на мобилни 

екипи, с цел предоставяне на 

комбинирана социална и здравна 

помощ 

Липса на здравни услуги 

в населените места извън 

общинския център. 

Застаряване и загуба на 

медицински персонал. 

Ниска здравна култура на 

населението. Сравнително 

висока заболеваемост на 

населението 
  

Провеждане на здравни кампании 

сред населението, в т.ч. в училища 

и детски градини и уязвими групи 

с цел повишаване на здравната и 

физическата култура. 

Висока заболеваемост, 

породена от липса на 

профилактика ниска 

здравна култура 

Основните социални услуги са 

добре развити и се предлагат на 

високо качество.  Общината е 

натрупала опит в реализирането на 

проекти в социалната сфера, 

финансирани по различни 

донорски програми. Социалната 

инфраструктура е в сравнително 

добро състояние. 

Социалните услуги насочени 

към възрастните хора, в това 

число и без увреждания не са 

достатъчно добре развити. 
  

Подобряване на социалните 

услуги за възрастни хора. 

Разкриване на нови съвременни 

услуги за грижа за възрастни хора, 

деинституционализация на 

услугите за възрастни хора. 

Увеличаване изолацията 

на възрастните хора, 

особено в малките 

населени места. 

Недостатъчна мобилност на 

социалния патронаж. 
  

Интегрирана социална и здравна 

услуга от мобилни екипи. 

Закупуване на автомобили за по-

добра мобилност. 

Ограничаване на достъпа 

до социални услуги, 

особено в селата. 

Има необходимост от 

предоставяне на нови 

социални услуги. 

Функционират нови социални 

програми, които изпитват 

недостиг на квалифицирани 

хора. 
  

Разкриване на нови социални 

услуги. Превантивни и 

подкрепящи услуги в общността 

за деца и младежи. Подобряване 

качеството на предлаганите 

социални услуги и обхващане на 

нови уязвими групи от 

територията.  

Уязвими групи извън 

обхвата на социалните 

услуги. 

Кадрова криза в областта на 

социалните услуги. Ограничен 

достъп до   

Обучения и супервизия на 

персонала, насърчаване на 

доброволчеството, стажуване и 

Понижаване на 

качеството на социалните 

услуги, поради липса на 
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преквалификацонните курсове 

и увличане на повече млади 

хора в сектора на социалните 

услуги. 

други. Реализиране на проекти в 

сътрудничество с образователните 

структури. 

квалифициран персонал и 

финансиране 

Една част от социалната 

инфраструктура има нужда от 

модернизация, реконструкция, 

ремонт и енергийна 

ефективност.   

Инвестиции в инфраструктура, с 

цел предоставяне на нови услуги 

или модернизиране на някои от 

съществуващите. 

Влошаване на 

състоянието на сградите 

за социални услуги и не 

използвана налична 

материална база. 

Околна среда   Околна среда 

Добро качество на питейната вода 

и наличие на повърхности и 

подземни води на територията. 

Водоснабдителната система на 

община Смолян се характеризира с 

големият си брой водоизточници, 

от които се покриват нуждите от 

вода в района. Изградени са 3 броя 

пречиствателни станции за 

питейни води (ПСПВ) 

Повечето от съоръженията са 

с изминал период на 

експлоатация (повече от 50-60 

г.). Около 74 % от 

съществуващата външна 

водопроводна мрежа на 

населените места в община 

Смолян е изградена от 

етернитови тръби. Големи 

загуби на вода, вследствие на 

остарялото оборудване. В 

някои населени места има 

недостиг на вода. 

  

Намиране на технологични 

решения за по-ефективно и 

гарантирано водоснабдяване на 

селата. Инвестиции в 

рехабилитация и ремонт на 

водопроводни мрежи в 

сътрудничество с ВиК 

дружеството. 

Не добро сътрудничество 

между ВиК и Общината. 

Увеличаване на загубите 

на вода и риск от режим в 

летните месеци, 

вследствие на 

амортизираната 

водопреносна мрежа.  

Град Смолян е с почти изцяло 

изградена канализационна мрежа. 

Изпълнява се интегриран воден 

проект, целящ доизграждане на 

канализацията на града до степен 

98 %. По степен на изграденост 

следват к.к. „Пампорово“, 

частично с. Широка лъка, с. 

Стойките, с. Момчиловци и с. 

Смилян. Изградени са главни 

канализационни колектори за гр. 

Смолян и частично за к.к. 

„Пампорово“ и с. Лъка.  

Канализационна мрежа в 

селата липсва и отпадните 

води се заустяват в локални 

септични ями или директно в 

близките прилежащи дерета, 

без утаяване и пречистване на 

водите. Градската 

канализация не обхваща 

цялото население. Към 

момента има разработен и 

одобрен проект „Интегриран 

воден проект и ПСОВ“ на с. 

Момчиловци. В к.к.   

Реконструкция на съществуващата 

канализацията и доизграждане на 

нова, покриваща на 98% гр. 

Смолян. Изграждане на 

канализационна мрежа в с. 

Момчиловци и втора ПСОВ в к.к. 

Пампорово. Изграждане на 

разделна гравитачна 

канализационна система, която да 

разделя потоците отпадъчни 

битово-фекални и дъждовни води. 

Изграждане на пречиствателни 

станции за отделните населени 

Замърсяване на околната 

среда и водите на реките, 

което се отразява 

негативно и върху 

здравето на местните 

жители. Нарастване 

цената на услугите за 

ВиК. Предвидените 

проекти да не се 

реализират, поради 

организационни и 

финансови причини.  
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Пампорово има нужда от 

втора ПСОВ 

места и обособените зони за отдих 

и рекреация. 

Сметосъбирането обхваща цялото 

население на община Смолян. 

През последните години не се 

наблюдава увеличаване на 

количествата ТБО. Осигурено е 

събирането и извозването на 

опасни и строителни отпадъци. 

Депонирането на отпадъците на 

община Смолян се осъществява в 

Регионално депо. 

В община Смолян липсва 

интегрирана система за 

управлението на отпадъците. 

Недостатъчни възможности за 

разделно събиране и 

третиране на отпадъци. 

Нерегламентирани сметища, 

затрапване на отпадъци и 

ниска култура на населението 

и гостите на община Смолян 

по отношение на отпадъците.  

  

Усъвършенстване на системите за 

разделно събиране и 

компостиране на растителните и 

биоразградими отпадъци. 

Изграждане на система за 

рециклиране и оползотворяване на 

строителните отпадъци. 

Осигуряване на повече съдове за 

разделно събиране на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 

други. Закупуване на нова техника 

за извозване на отпадъци. 

Организиране на кампании и 

обучения за информирането и 

консултирането на 

обществеността и бизнеса по 

въпросите за управлението на 

отпадъците. 

Увеличаване на 

отпадъците, отчисленията 

на тон и не 

регламентираните 

сметища, което замърсява 

околната среда и е опасно 

за здравето на човека. 

Повишаване на 

напрежението между 

местните жители и 

туристите, заради ниска 

култура по отношение на 

отпадъците. Неусвоен 

потенциал за третиране 

на отпадъци и въвеждане 

на елемент от кръгова 

икономика. 
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Качеството и чистотата на 

въздуха, радиационния фон и 

шумът като цяло отговарят на 

законоустановените норми. 

Общината има действаща 

програма за поставяне на 

пречистващи филтри на комините 

на частните домове, но тя все още 

не е достигнала пълен капацитет. 

Отчетено е сезонно 

превишаване през зимните 

месеци (отоплителния сезон) 

на нивата на фините прахови 

частици и сероводорода. 

Нивата на шумово 

натоварване и замърсяване на 

въздуха са по-високи в града и 

селата, през които минават 

републиканските пътища. За 

отопление се използват 

масово дърва за горене. 

  

Редовно поддържане на пътната 

инфраструктура и уличната 

мрежа. Поддържане на 

съществуващи и създаване на 

нови зелени простраства. 

Реорганизиране на градската 

мобилност, инвестиции в еко 

транспорт и стимулиране на 

алтернативни начини на 

придвижване. Насърчаване 

употребата на горива в бита с по-

добри екологични 

характеристики. Мерки за 

енергийна ефективност на сгради 

и внедряване на ВЕИ чрез 

използване на фондове на ЕС.  

Административни 

пречки, лоша 

организация, и недостиг 

на финансови средства за 

реализиране на 

планираните проекти, 

водещи до подобряване 

на жизнената градска 

среда, подобряване 

чистотата на въздуха и 

намаляване на шума. 

Липса на активност от 

страна на населението 

при прилагане на мерките 

за въздуха и шума. 

На територията на община Смолян 

има 6 защитени зони, 3 резервата, 

25 защитени територии, в т.ч. и 1 

поддържан резерват, които 

съхраняват биологичните видове и 

природните дадености. Богат 

горски фонд. Изградена система за 

мониторинг върху пожарите 

Специален режим, който 

ограничава дейностите в тези 

резервати, защитени зони и 

територии. Не могат да се 

извършват стопански 

дейности. Няма ефективна 

мрежа от индикатори на 

терен. Пресечени местности и 

труднодостъпни горски 

масиви 
  

Развитие на еко и природен 

туризъм. Реализиране на проекти 

за съхранение на 

биоразнообразието и опазване на 

околната среда. Контрол и 

мониторинг на защитените зони и 

територии с участието на 

общинската администрация в 

сътрудничество с РИОСВ. 

Подобряване и защита на горските 

ресурси, вкл. и срещу пожари 

Нарушаване на 

екосистемите в 

защитените територии и 

намаляване на 

биоразнообразието. 

Загуба на гори, 

вследствие на човешката 

дейност. Загуба на гори в 

следствие на човешката 

дейност и пожари. 

Не са констатирани замърсявания 

на почвите на територията на 

община Смолян. Няма ерозионни 

процеси, които да възпрепятстват 

развитието на земеделието 

В община Смолян има 

регистрирани значителни 

свлачищни процеси, които 

сериозно застрашава 

транспортната 

инфраструктура и косвено се 

отразява на икономиката и 

хората.   

Мониторинг на геоморфоложките 

процеси, провеждане мероприятия 

и изграждане на антисвлачищни 

съоръжения. Подобряване на 

селскостопанските практики за 

адаптиране към изменението на 

климата. 

Разрушаване на почвата и 

активиране на свлачища. 

Разрушаване на пътна 

инфраструктура. 
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През територията на община 

Смолян преминават множество 

реки и дерата. 

Реките и деретата не се 

почистват редовно, което 

създава риск от наводнения и 

материални щети 

  

Прилагане на мерките за 

предотвратяване на наводненията 

и материални щети. Почистване 

на реките и дерета преминаващи 

през населени места от 

територията на общината.  

Увеличаване на риска от 

наводнения и материални 

щети. Съществува 

опасност от преливане на 

речните корита, в 

следствие на затлачване с 

наноси, боклуци и други 

Местно управление   Местно управление 

Община Смолян има добре 

изградена структура на 

управление с административен 

капацитет и технически ресурс за 

обезпечаване на своите дейности. 

Общината много добре си 

сътрудничи с местни и държавни 

органи на управление на ниво 

област, ЮЦР и национално ниво. 

Администрацията има богат опит 

в управление на проекти. 

Бързо променящите се 

нормативни разпоредби и 

условията на финансиращите 

програми, изискват 

непрекъснато обучение на 

персонала и актуализиране на 

работните процеси. 

Необходимост от разширяване 

на трансграничното и 

международно 

сътрудничество.  
  

Повишаване на квалификацията 

на персонала за работа в 

дигитална среда и подобряване на 

уменията за работа с различни 

финансиращи програми. 

Създаване на ефективни 

партньорства за трансфер на 

добри практики в областта на 

местното самоуправление и 

насърчаване развитието на 

регионите в т.ч. и 

трансграничните.  

Влошаване качеството на 

публичните услуги. 

Забавяне и не 

реализиране на проекти 

поради отказ от 

финансиране и липса на 

финансови средства. 

Загуба на възможности за 

финансиране от фондове 

на ЕС. 

Сравнително добро 

сътрудничество между местната 

администрация, бизнеса и 

гражданите 

Недостатъчна информираност 

на бизнеса и гражданите за 

дейностите и услугите, които 

Общината предоставя.   

Дейности по разработване и 

прилагане на мерки за повишаване 

на информираността за 

общинската политика и услуги 

Има вероятност взетите 

решения да се подкрепят 

от много малък брой 

хора. 

Недостатъчно ефективно и 

формално сътрудничество 

между заинтересованите 

страни (Общината, бизнеса и 

гражданите). Необходимост от 

повече включване на бизнеса 

и гражданите в управлението 

на общината. 
  

Разработване и прилагане на 

механизми за участие на 

гражданите и бизнеса в процеса по 

вземане на решения. Развитие на 

социален капитал 

Ниска подкрепа за 

политиките на Общината. 

Ниска степен инициатива, 

сътрудничество и 

непоемане на отговорност 

от страна на бизнеса и 

гражданите при 

вземането на решения и 

тяхното прилагане. 
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13. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД 

Териториалният обхват на хоризонталния социално-икономически анализ на районите 

на национално ниво обхваща цялата страна и всички административно-териториални и 

статистически единици. От населените места са анализирани само онези, които имат 

специфични характеристики и функции и играят важна роля в провеждането на политиката 

за регионално и пространствено развитие, за икономическото, социалното и териториалното 

сближаване. Обобщените изводи от проведеното изследване в национален план очертават 

основните насоки за развитие след 2020 г. във всички тематични направления, свързани с 

онези сектори, които имат най-ясно изразени въздействия върху националното 

пространство и чрез интегрирането на политиките и инвестиционните приоритети ще 

спомогнат за постигането на устойчив и приобщаващ растеж.  

В доклад 3 към хоризонталния социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво са очертани основните силни – слаби страни и възможности – заплахи, с 

които следва да бъдат съобразени проектите, които ще бъдат планирани за реализиране през 

следващия период 2021-2027 год.  

В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа 

(https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/2816 ),  на районите изведени от Доклади 1, 2 и 3 на 

хоризонталния икономически анализ които са отчетени и в извършения анализ на 

територията на община Смолян. Това дава възможност за разглеждане на взаимовръзката 

между двата анализа – къде има припокриване, както и къде се наблюдава разминаване. 

 

Заключения от SWOT анализа по 

направления, очертани от 

Хоризонтален социално-

икономически анализ (Доклад 3) 

Заключения в ПИРО Смолян, изведени на база 

социално-икономически анализ на територията на 

общината 

ДЕМОГРАФИЯ 

Силни страни 

Сравнително висок дял на 

населението в групата 15 до 64 г., от 

която се формира основно трудовия 

потенциал. 

Запазена жизнеспособност и добра структура на 

населението. Трудоспособните представляват 

близо 60% от общия брой жители, като през 

последните години техния дял се запазва. 

Слаби страни 

Продължаващо намаляване и 

застаряване на населението; 

Намаляваща раждаемост и 

задържащо се високо равнище на 

общата смъртност. 

Населението на община Смолян намалява с по-

бързи темпове, спрямо това за ЮЦР. 

Намаляването на населението е основно поради 

отрицателен естествен и механичен прираст.  

Възможности 

https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/2816
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Реализиране на програми и проекти 

за създаване на условия за задържане 

на населението в малките градски и 

селски общини и допълнителни 

мобилни услуги; Създаване на 

предпоставки за успешна реализация 

на младите хора – силна икономика с 

продуктивна работна сила, т.е. 

дългосрочна финансова сигурност за 

създаване на поколение. 

Повишаване на предприемаческата активност и 

насърчаване към устойчива заетост; 

Облагородяване на населените места и създаване 

на по-добри условия за живот на населението; 

Развиване на алтернативни форми на заетост и 

доход. Създаване на по-добри условията за 

бизнеса и привличане на местни и чужди 

инвеститори. Инвестиции в индустриална 

инфраструктура и високо технологично 

производство. 

Заплахи 

Продължаващо намаляване на 

раждаемостта и високо равнище на 

обща смъртност - неблагоприятно 

влияние върху възпроизводството на 

населението. 

Застаряване на населението в селата и като цяло в 

общината. Увеличаване на диспропорциите 

между града и селата. Засилване на 

миграционните процеси на млади хора от гр. 

Смолян 

УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ 

Силни страни 

Сравнително равномерно развита 

мрежа от населени места в районите; 

Равномерно разположение на 

малките градове в националната 

територия. 

Добро състояние на градската среда в Смолян. 

Добре уредено градоустройство, което отговаря 

на нуждите на населението и бизнеса. 

Териториално устройство на по-големите села в 

община Смолян е добро.  

Слаби страни 
  

Възможности 

Подобряване на връзките между 

градовете и селските райони за 

поддържане на жизнеността и на 

градовете и на селата чрез обмен на 

услуги; Ограничаване на 

екстензивното развитие на  

градовете върху земеделски земи и 

по-ефективно използване на усвоени 

урбанизирани пространства в 

регулационни граници.  

Цялостна рехабилитация и изграждане на трета 

лента на републикански път II-86 Асеновград - 

Смолян и Смолян - Рудозем. Основен ремонт на 

пътя Смолян - Мадан - Кърджали. Развитие на 

сътрудничеството с общините Чепеларе, Девин и 

Рудозем, както и трансгранично междусекторно 

сътрудничество с Гърция и Турция. 

Рехабилитация на част от общинските пътища, 

особено в зони с потенциал за развитие на 

туризъм.  

Заплахи 

Засилване на моноцентричния 

характер на националната селищна 

мрежа. 

Влошаване качеството на градската среда и 

понижаване сигурността в селата. Засилване на 

тенденцията към обезлюдяване. Забавяне или не 

осъществяване на проектите за ремонти и 

рехабилитация на републиканските пътища. 

Влошаване състоянието на общинските пътища. 
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ПАЗАР НА ТРУДА 

Силни страни 

Висок дял на заетост сред най-

активното население. 

Трудоспособните представляват близо 60% от 

общия брой жители, като през последните години 

техния дял се запазва. Над 50% от населението в 

трудоспособна възраст (15-64 г.) участва във 

формирането на доходите. 

Слаби страни 

Структурни проблеми на местните 

пазари на труда.                                          

Скоростта, с която трудоспособните намаляват е 

по-висока, спрямо тази, с която намалява 

населението на община Смолян. Разминаване 

между необходимостта на бизнеса от персонал с 

технически умения и желанието на младите за 

образование и работа. 

Възможности 

Развитие на дуалното обучение и 

създаване на кадри с адекватни 

знания за регионалните пазари на 

труда; Създаване на условия за 

кариерно развитие. 

Дейности за насърчаване и подпомагане на 

предприемаческата активност с приоритет към 

младите. Логистична подкрепа и помощ при 

участия в програми като Еразъм + и др. 

Организиране на дуална форма на обучение. 

Развиване на алтернативни форми на заетост и 

доход. Създаване на по-добри условията за 

бизнеса и привличане на местни и чужди 

инвеститори. 

Заплахи 

Задълбочаваща се демографска криза 

и влошаване на възпроизводството; 

Неовладяни емиграционни процеси 

за възрастови групи над 24 години; 

Икономическа криза и намаляване на 

работните места. 

Забавяне и нисък растеж на заплатите и 

икономическа миграция на трудоспособно 

население в търсене на по-висок доход. 

Намаляване на относителния дял на 

трудоспособното население. Ниска 

предприемаческа активност. Инертност и липса 

на интерес сред младите хора да работят на 

територията.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Силни страни 

Добре развита наследена мрежа от 

училища, покриваща цялата страна; 

Добра материална база в училищата 

и висшите учебни заведения 

осигуряваща нормален учебен 

процес 

Образователния процес е обезпечен с добра МТБ 

и човешки ресурси. Образователната 

инфраструктура отговаря на основните 

потребности на населението. На територията на 

град Смолян и в селата на общината 

функционират 12 детски градини, 13 основно 

образователни училища, 2 училища по изкуство, 

3 профилирани гимназии, 3 центъра за подкрепа 

на личностно развитие. В гр. Смолян има 

разкрити филиали на два университета. 
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Слаби страни 

Намаляване на училищата и 

учениците; Недостатъчна интеграция 

на маргиналните групи в 

образователния процес. 

Намаляване на мотивация за учене. Намаляване 

на учениците в селата. Не заинтересованост на 

част от родителите към образованието на децата 

им, както и наличие на рискови фактори, водещи 

до ранното отпадане на учениците. 

Възможности 

Разширяване на дуалната форма на 

обучение в професионалните 

училища; Въвеждане на ИКТ в 

образователния процес и 

разширяване обхвата на 

продължаващото образование; 

Интегриране на ромите в 

образователната система; Насочване 

на допълнителни ресурси към 

училищата в неравностойно 

положение. 

Създаване на условия за въвеждане на повече 

иновации и дигитализация в образованието. 

Проекти за социална интеграция на 

малцинствените групи с участието на учителите, 

децата и родителите им. Модернизиране и 

оборудване на образователна инфраструктура, 

кариерно и личностно развитие и извънкласни 

форми и програми за свободното време на децата 

и учениците. 

Заплахи 

Продължаващо закриването на 

училища и детски градини, 

предпоставка за обезлюдяване на 

отделни селища и райони; 

Увеличаване на броя на общини, в 

които проблемът с отпадането от 

училище е значителен. 

Увеличаване на броя на отпадналите деца от 

образователната система, ниска степен на 

грамотност. Намаляване на мотивацията за учене. 

Опасност от закриване на училища в селата. 

Увеличаване на не активното население и 

намаляване на степента на образование. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Силни страни 

Добре развита мрежа от обекти на 

системата на здравеопазването; 

Голяма част от здравните заведения 

са оборудвани с модерна техника. 

Здравните услуги в гр. Смолян са разнообразни и 

добре развити. Здравната помощ 

(специализирана, лабораторни изследвания, от 

общопрактикуващи лекари и дентални 

специалисти, аптеки и оптика) е почти изцяло 

съсредоточена в общинския център Смолян. На 

територията на общината функционира център за 

спешна медицинска помощ в гр. Смолян, който 

обслужва спешните случаи във всички населени 

места от общината и областта, вкл. и в най-

отдалечените.  

Слаби страни 

Недостиг на медицински сестри в 

здравните заведения; Недостиг на 

медицински специалисти в някои 

области и общини; Нисък дял на 

общопрактикуващи лекари. 

Трудности в кадровата политика. Затруднен 

достъп до здравни услуги на жителите от селата. 

Липсват здравни услуги в по-голямата част от 

селата на община Смолян в т.ч. и по дентална 
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медицина, както и липсват функционираща 

аптека или дрогерия.  

Възможности 

Засилване ролята на първичната 

помощ и на профилактиката; 

Постепенно навлизане на електронно 

управление в здравеопазването; 

Осигуряване на мобилни екипи за 

отдалечени и обезлюдяващи се 

райони с възрастно и слабо подвижно 

население. 

Внедряване на нови подходи и технологии за по-

широк достъп до здравни услуги като напр. 

телемедицина и др. Привличане на 

квалифицирани специалисти по здравни грижи, в 

т.ч. и обучаване на парамедици, както и 

осигуряване на мобилни екипи, с цел 

предоставяне на комбинирана социална и здравна 

помощ. 

Заплахи 

Закриване на многопрофилни 

болници в малките общини, без 

осигурена алтернативна услуга; 

Продължаваща емиграция на 

квалифицирани специалисти. 

Липса на здравни услуги в населените места 

извън общинския център. Застаряване и загуба на 

медицински персонал. Традиционна медицина 

със стари методи на лечение и ниска степен на 

ефективност. Липса на добра организация за по-

добра здравна помощ. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Силни страни 

Значителни средства от държавния 

бюджет за социални услуги, които 

нарастват ежегодно 

Основните социални услуги са добре развити и се 

предлагат на високо качество.  Общината е 

натрупала богат опит в реализирането на проекти 

в социалната сфера, финансирани по различни 

донорски програми. Социалната инфраструктура 

е в сравнително добро състояние. 

Слаби страни 

Недостиг на персонал, включително 

на квалифицирани кадри и 

текучество на персонала; 

Недостатъчно предлагани услуги за 

лица с разстройства, лица с 

деменция, възрастни хора. 

Недостатъчна мобилност на социалния патронаж. 

Има необходимост от предоставяне на нови 

социални услуги. Функционират нови социални 

програми, които изпитват недостиг на 

квалифицирани хора. Кадрова криза в областта на 

социалните услуги. Ограничен достъп до 

преквалификацонните курсове и увличане на 

повече млади хора в сектора на социалните 

услуги. 

Възможности 

Осигуряване на повече социални 

услуги с европейско финансиране; 

Разкриване на нови центрове за 

комплексно обслужване на деца с 

увреждания и хронични заболявания; 

Стимулиране на мрежата от 

доброволчески организации, вкл. и 

такива за социална подкрепа. 

Подобряване на социални услуги за възрастни 

хора. Разкриване на нови социални услуги. 

Превантивни и подкрепящи услуги в общността 

за деца и младежи. Подобряване качеството на 

предлаганите социални услуги и обхващане на 

нови уязвими групи от територията. Инвестиции 

в инфраструктура, с цел предоставяне на нови 
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услуги или модернизиране на някои от 

съществуващите. 

Заплахи 

Продължаващо застаряване на 

населението и нарастване на 

абсолютния и относителен дял на 

населението на възраст над 65 

години; Голяма конкуренция за 

ресурси и недостатъчно финансиране 

на социалните услуги; 

Обезлюдяваща се национална 

периферия с преобладаващо 

възрастно, бедно и уязвимо 

население с големи потребности от 

социални грижи и услуги 

Увеличаване изолацията на възрастните хора, 

особено в малките населени места. Ограничаване 

на достъпа до социални услуги, особено в селата. 

Уязвими групи извън обхвата на социалните 

услуги. Понижаване на качеството на социалните 

услуги, поради липса на квалифициран персонал 

и финансиране. Влошаване на състоянието на 

сградите за социални услуги и не използвана 

налична материална база. 

СПОРТ И СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Силни страни 

Добро представяне в множество 

спортове, стимулиращо младите 

поколения; Относително добре 

изградена мрежа в страната от 

наследени спортни обекти; 

Изградени множество 

многофункционални зали за мащабни 

състезания, спортни и културни 

събития 

Спортната инфраструктура е на добро ниво. 

Практикуват се различни видове спорт. Ежегодно 

се провеждат състезания, което позволява 

провеждане на политика за масовизиране на 

спортните дейности. Община Смолян запазва 

традициите да генерира спортисти с високи 

шампионски постижения  

Слаби страни 

Остаряла, неподдържана и зле 

оборудвана материална база за спорт 

и спортни занимания. 

Спортните съоръжения са концентрирани в град 

Смолян. Спортните съоръжения в гр. Смолян, 

които са общинска собственост се нуждаят от 

обновяване. Има необходимост от изграждане на 

открит плувен басейн. Сравнително ниско ниво 

на физическа култура сред младежите.  

Възможности 

Прилагане на цялостен концептуален 

модел за всички елементи на спорта – 

спорт за всички, спорт за високи 

постижения и спорт в свободното 

време; Споделено използване на 

изградени спортни обекти и 

съоръжения от спортисти и широка 

публика. 

Изграждане на плувен басейн в гр. Смолян. 

Реновиране на съществуващи и изграждане на 

повече мултифункционални площадки и фитнес 

съоръжения на открито, вкл. и за хора с 

увреждания и в неравностойно положени. 

Интегриране на дейности в сферата на спорта, 

образованието и туризма. Дейности по 

популяризиране на спорта и развитие на спортна 

култура. 

Заплахи 
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Промяна на правителствената 

политика и на приоритетите и 

оттегляне на подкрепата за спорта и 

спортната политика. 

Влошаване на условията за развитие на спортните 

дейности на територията. Ниска спортната 

култура при младите. Намалена физическа 

активност и влошаване на здравето на жителите. 

КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Силни страни 

Многообразно, многопластово и 

богато културно наследство с 

потенциал за социализация. 

Богато културно-историческо наследство - 

археологически обекти, паметници и развити 

традиции и обичаи. Във всяко едно населено 

място се развива читалищна дейност. Богат 

културен календар - празници, фестивали и 

събори. Добре развит е регионалният музей с 

голямо разнообразие на експозиции, отразяващи 

културно-историческото наследство на 

територията. В Смолян функционират 

драматичен театърът, градска библиотека, 

художествена галерия, планетариум и 

астрономическа обсерватория. 

Слаби страни 

Голям брой НКЦ, трудни за 

картотекиране и поддържане; Липса 

на дигитален архив на културното 

наследство; Ограничено 

финансиране за проучване на 

недвижими културни ценности, в т.ч. 

археологически обекти. 

Голяма част от сградите на читалищата, градския 

театър и библиотека имат нужда от ремонти и 

енергийна ефективност. Наблюдава се 

сравнително слаба степен на социализация на 

паметниците на културата, както и лоша 

инфраструктура за посещение, при някои от тях. 

Това включва дигитализация и интерактивност в 

публичното и интернет пространство. 

Възможности 

Социализация на културните обекти; 

Развитие на публично-частни 

партньорства; Използване на ИКТ в 

културните събития и привличане на 

млади творци. 

Съхраняване, социализация, маркетинг и 

популяризиране на културно-историческото 

наследство и развитие на туризма. Дейности по 

консервация, реставрация и социализация на 

паметници на културата. Дейности по ремонт, 

реконструкция, мерки за енергийна ефективност 

на културни институции. Дигитализация на 

културно наследство. Трансгранично 

сътрудничество. 

Заплахи 

Загуба на културни ценности, поради 

недостатъчна/закъсняла финансова 

подкрепа за разкриване, проучване, 

картотекиране, реставриране, 

консервиране и социализиране на 

НКН. Промяна на отношението към 

Загуба на културно-историческо наследство. 

Неусвоен туристически потенциал и намаляване 

на интереса от страна на туристите. Изолация от 

националния и международен културен календар. 

Влошаване на състоянието на сградите на 
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традиционните културни дейности и 

институции и отлив на публика. 

културните институции, затрудняване или 

спиране тяхната дейност. 

ИКОНОМИКА 

Силни страни 

Увеличаващ се темп на 

производителност на труда; Най-

ускорен темп на нарастване на  

производителността на труда в 

индустрията. 

Местната икономика увеличава своята 

конкурентоспособност и производителност. В 

основата на икономическото развитие са 

преработващата промишленост; търговията, 

ремонта на автомобили и мотоциклети; 

хотелиерството и ресторантьорството. Трудовите 

възнаграждения, нетните приходи, 

производителността и инвестициите през 

последните години се увеличават. 

Слаби страни 

По-малко инвестиции там, където са 

очертани демографски проблеми; 

Половината от средствата за разходи 

за придобиване на ДМА, 

реализирани в сектора на услугите; 

Най-малко средства за ДМА – в 

аграрния сектор. 

От 2016 година насам нетните приходи от 

продажби значително забавят своя растеж, което 

е довело да намаляване на инвестициите в 

местната икономика. Това забавяне се вижда най-

добре от данните за преработващата 

промишленост, търговията, ремонта на 

автомобили и мотоциклети. Разходите за НИРД 

през последните години намаляват. 

Възможности 

Насоченост към високо 

технологични производства в 

първичния и вторичен сектори на 

икономиката; Цифровизация на 

производства и използване на 

съвременни ИКТ; Преход към 

кръгова икономика, намаляване на 

ресурсната и енергийна зависимост и 

намаляване и оползотворяване на 

отпадъците. 

Насърчаване на предприятията към кръгова 

икономика – енергийна и ресурсна ефективност. 

Подпомагане на икономическите агенти за 

стартиране на собствен бизнес и инвестиции в 

нови технологии и иновации, които да генерират 

по-висока добавена стойност и алтернативни 

форми на заетост. Инвестиции в създаването на 

технологичен парк за провеждане на дуална 

форма на обучение, развиване на дейности с 

висока добавена стойност и иновации. 

Заплахи 

Нова финансова и икономическа 

криза; Намаляване или липса на 

подготвени кадри в отговор на 

новите предизвикателства пред 

икономическите сектори. 

Понижаване конкурентоспособността на местната 

икономика. Намаляване на доходите и заетите 

лица, увеличаване на безработицата и засилване 

на миграционните процеси. Влошаване на 

европейската, националната, регионалната и 

местната икономика, поради мерките за COVID-

19 и санкциите, свързани с войната в Украйна. 
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ТУРИЗЪМ 

Силни страни 

Разнообразни и пространствено 

наситени туристически ресурси с 

възможности за комбиниране; 

Сравнително добра транспортна, 

техническа и спортна 

инфраструктура 

Нивото на услугите свързани с туризма в община 

Смолян е сравнително добро.  На територията 

функционира к.к. Пампорово, 525 места за 

настаняване, от които над 30% са с категория 3 и 

повече звезди. Броя на нощувките и приходите 

бавно и устойчиво нарастват. Добро съчетание на 

природно и културно-историческо наследство. 

Сравнително добра транспортна, техническа и 

спортна инфраструктура. 

Слаби страни 

Неоползотворени туристически 

ресурси; Недостиг на знания в 

области като комуникация и ПР, 

онлайн маркетинг, иновации; 

Недостатъчно, неравномерно развита 

и зле поддържана туристическа и 

техническа инфраструктура. 

Намаляване на снежната покривка през 

последните години и плавно свиване на ски 

сезона в к.к. Пампорово. Недостатъчно 

оползотворяване на ресурсите и възможностите 

на територията за диверсификация и развитие на 

алтернативни форми на туризъм с цел 

увеличаване на престоя на туристите и 

целогодишна заетост на местата за настаняване.  

Възможности 

Обвързаност с влиятелни 

международни туристически 

организации, по-добро 

позициониране и осигуряване на 

подкрепа за туристическия бранш; 

Застаряване на населението – 

нарастващо търсене на продукта 

„здравен туризъм”. 

Развиване на интегриран туристически продукт 

чрез засилване на сътрудничеството, вкл. и 

трансграничното между заинтересованите страни, 

инвестиции в повече социализация и 

дигитализация на културно-историческо 

наследство, развитие на нова туристическа 

инфраструктура и атракции на територията на 

община Смолян. Участия на туристически борси 

и изложения, по-ефективен маркетинг и реклама 

на възможностите за туризъм на територията. 

Оползотворяване на възможностите на 

новоразкрито ГКПП на територията на община 

Рудозем. 

Заплахи 

Силни конкуренти – както по 

отношение на доминиращите 

туристически продукти на България, 

така и по отношение на 

алтернативните им форми; Промени 

в поведението, нагласите и 

мотивацията на туристите – 

нетърпимост към остаряло 

предлагане, липса на иновации, 

информационни дефицити. 

Неусвоен потенциал за развитие на комплексен 

туристически продукт на база богатото културно-

историческо наследство и природните дадености 

на територията. Лоша конюнктура на пазара, 

силна конкуренция и промяна в търсенето  



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

291 | с т р .  
 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Силни страни 

Висока степен на изграденост и 

гъстота на съществуваща 

транспортна инфраструктура; 

Изградени транспортни връзки 

между железопътната мрежа, 

пристанищата за обществен 

транспорт с национално значение и 

пътната инфраструктура. 

През територията на общината преминават 11 

републикански  пътни трасета - 2ри и 3ти клас. 

Един от тях Смолян - Девин е рехабилитиран и 

добре поддържан. Най-близкият ГКПП с 

Република Гърция е „Елидже“ (Рудозем - 

Ксанти). През него е осигурен бърз достъп до 

Егейско море (100 км.), което се очаква да 

стимулира трансграничното сътрудничество. 

Висока гъстота на общинската пътна мрежа, 

свързваща всяко едно населено място на 

територията на община Смолян. 

Слаби страни 

Недоизградени участъци от 

автомагистрали и/или скоростни 

пътища; Териториални 

диспропорции в изградеността на 

общинската пътна мрежа 

На територията на общината има само 

автомобилен транспорт. Почти половината от 

републиканските пътища са в лошо състояние. 

Само 1 от 11 републикански трасета е 2ри клас. 

Пътищата II-86 Пловдив - Асеновград - Смолян и 

Смолян - Мадан - Кърджали са в добро 

състояние, но имат нужда от основен ремонт. По-

голямата част от междуселищните общински 

пътища са в незадоволително, а някои в много 

лошо състояние. 

Възможности 

Развиване и поддържане на 

съществуващата инфраструктура в 

национален план. Изграждане на 

интермодални хъбове и логистични 

центрове на ключови места в 

транспортната мрежа. 

Цялостна рехабилитация и изграждане на трета 

лента на републикански път II-86 Асеновград - 

Смолян и Смолян - Рудозем. Основен ремонт на 

пътя Смолян - Мадан - Кърджали. Развитие на 

сътрудничеството с общините Чепеларе, Девин и 

Рудозем, както и трансгранично междусекторно 

сътрудничество с Гърция и Турция.  

Заплахи 

Влошаване състоянието на 

изградената инфраструктура, поради 

отлагани ремонти; Влошаване 

качеството на предоставяните 

пътнически автобусни и железопътни 

услуги; Деинтеграция на страната от 

международния транспортен трафик, 

а в национален план - изолиране на 

периферните общини. 

Забавяне или не осъществяване на проектите за 

ремонти и рехабилитация на републиканските 

пътища минаващи през територията на община 

Смолян. Не добро взаимодействие и 

междусекторно сътрудничество със съседните и 

трансгранични общини, както и с големите 

области центрове. Ограничена свързаност и 

намаляване на инвестициите в местната 

икономика. Влошаване състоянието на 

общинските пътища. 
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ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Силни страни 

Добре развита електропреносна 

мрежа. 

Добро покритие на електроснабдителната мрежа - 

всички населени места са електрифицирани. На 

територията на общината функционират 9 ВЕЦ. 

Община Смолян има голям потенциал за 

производство на енергия от слънцето. 

Слаби страни 

Ограничено развитие на битовата 

газификация. 

Ниска степен на диверсифицикация на 

енергийните източници, системи и ресурси (ВЕИ 

и газ). Развитието на газоразпределителния 

проект на територията би имало положителен 

ефект, ако доставките на газ са гарантирани в 

дългосрочен план. 

Възможности 

Децентрализирано производство на 

енергия от ВИ, особено биомаса; 

Повишаване на ЕЕ, особено в 

сградния сектор. 

Изграждане и внедряване на ВЕИ за публични, 

производствени и частни нужди. Подобряване на 

енергийната ефективност на жилищни, публични 

и производствени сгради на територията. Това се 

отнася особено за гр. Смолян, тъй като по-

голямата част от необходимата енергия се 

консумира от абонати в града. Повишаване 

нивото на информираност относно съвременните 

изисквания и методи за постигане на енергийна 

ефективност 

Заплахи 

Продължаващо изоставане в 

битовата газификация и не усвояване 

на природния газ като високо 

ефективен и екологичен 

енергоносител. 

Забавяне или неизпълнение на проекти за 

енергийна ефективност. Липса на интерес и 

икономическа рентабилност за ползване на ВЕИ. 

Лошо управление и дефицит на финансови 

средства. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Силни страни 

Добро покритие с фиксиран 

широколентов достъп (ШЛД) 

Съобщителната и телекомуникационната мрежа в 

общината е сравнително добре развита - телефон, 

интернет, пощенски и куриерски услуги 

Слаби страни 

Ограничено или дори липсващо 

покритие в някои малки градове и 

населени места, разположени в 

периферни, слабо населени райони. 

Достъп до интернет не се предлага във всички 

населени места, като липсата му особено 

сериозно се усеща в южната част от територията 

на общината, където се намират една част от 

къщите за гости. Ползването на дигиталното 

пространство от отделните домакинства е 

значително под средното ниво за страната. 
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Възможности 

Обезпечаване на ШЛД и в селските 

райони, отговарящ на изискванията 

на новите комплексни електронни 

услуги. 

Инвестиции в разширяване капацитета на 

телекомуникационната мрежа и внедряване нови 

технологии (5G) от страна на националните и 

местните оператори. Организиране на обучения 

за работа с компютър и интернет средата. 

Увеличаване на читалищата и библиотеките, 

където да се предлага достъп до компютър и 

интернет. 

Заплахи 

Задълбочаване на дисбалансите в 

широколентовото покритие, така че 

„информационното откъсване“ да 

задълбочи другите различия. 

Недостатъчно потребление и икономическа 

обосновка за инвестиции в областта на 

телекомуникациите. Липса на желаещи да се 

включат в обучение по компютърни умения и 

ползване на интернет. 

ВиК 

Силни страни 

Централизирано водоснабдяване 

осигурено почти за всички населени 

места в страната. 

Добро качество на питейната вода и наличие на 

повърхностни и подземни води на територията. 

Водоснабдителната система на община Смолян се 

характеризира с големият си брой водоизточници, 

от които се покриват нуждите от вода в района. 

Изградени са 3 броя пречиствателни станции за 

питейни води (ПСПВ). 

Слаби страни 

Изключително високо ниво на загуби 

на вода; Влошено качество на водата 

в много от малките зони на 

водоснабдяване; Степента на 

отвеждане на отпадъчните води сред 

най-ниските в Европа; Сериозно 

изоставане в пречистването на 

отпадъчните води и постигане на 

съответствие с изискванията на 

ДПГОВ. 

Повечето от съоръженията са с изминал период 

на експлоатация (повече от 50-60 г.). Около 74 % 

от съществуващата външна водопроводна мрежа 

на населените места в община Смолян е 

изградена от етернитови тръби. Големи загуби на 

вода, вследствие на остарялото оборудване. В 

някои населени места има недостиг на вода. 

Канализационна мрежа в селата липсва и 

отпадните води се заустяват в локални септични 

ями или директно в близките прилежащи дерета, 

без утаяване и пречистване на водите. Градската 

канализация не обхваща цялото население. 

Възможности 

Изграждане на нови, подмяна и/или 

реконструкция и модернизация на 

мрежите и съоръженията на 

водоснабдителната система; 

Доизграждане и/или реконструкция и 

модернизация на канализационните 

системи и ПСОВ. 

Намиране на технологични решения за по-

ефективно и гарантирано водоснабдяване на 

селата. Инвестиции в рехабилитация и ремонт на 

водопроводни мрежи в сътрудничесвто с ВиК 

дружеството. Реконструкция на съществуващата 

канализацията и доизграждане на нова, 

покриваща на 98% гр. Смолян. Изграждане на 
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ПСОВ за отделните населени места и 

обособените зони за отдих и рекреация. 

Заплахи 

Продължаващ недостиг на 

финансови средства за подновяване 

на амортизираната водопроводна 

мрежа и нарастване на загубите 

Въвеждане на по-строг режим на 

водоснабдяване и/или нарастване 

цената на водата като следствие от 

увеличените загуби. Влошаване 

качествата на питейната вода поради 

порочни земеделски практики, при 

обилни валежи и слаб контрол в СОЗ 

Влошаване качествата на околната 

среда поради забавяне процеса на 

улавяне и пречистване на 

отпадъчните води 

Не добро сътрудничество между ВиК и 

Общината. Увеличаване на загубите на вода и 

риск от режим в летните месеци, вследствие на 

амортизираната водопреносна мрежа. 

Замърсяване на околната среда и водите на 

реките, което се отразява негативно и върху 

здравето на местните жители. Нарастване цената 

на услугите за ВиК.  

ОТПАДЪЦИ 

Силни страни 

Количеството на образуваните 

битови отпадъци през последните 

години намалява; Депонирането на 

битови отпадъци намалява; Броят на 

депата и заетата площ намаляват на 

национално ниво през последните 

години. 

Сметосъбирането обхваща цялото население на 

община Смолян. През последните години не се 

наблюдава увеличаване на количествата ТБО. 

Осигурено е събирането и извозването на опасни 

и строителни отпадъци. Депонирането на 

отпадъците на община Смолян се осъществява в 

Регионално депо. 

Слаби страни 

Значително по-големи количества 

образувани отпадъци на човек в 

България в сравнение с ЕС; Степен 

на материално рециклиране на 

битовите отпадъци в България - под 

средното равнище за ЕС; 

Нерегламентирано използване на 

стари закрити сметища, очакващи 

рекултивиране. 

В община Смолян липсва интегрирана система за 

управлението на отпадъците. Недостатъчни 

възможности за разделно събиране и третиране на 

отпадъци. Нерегламентирани сметища, 

затрапване на отпадъци и ниска култура на 

населението и гостите на община Смолян по 

отношение на отпадъците.  

Възможности 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

295 | с т р .  
 

Завършване на мрежата от 

регионални депа и рекултивация на 

старите спрени от експлоатация депа; 

Развитие на системата за разделно 

събиране на отпадъците; Масово 

внедряване на съвременни решения 

за оползотворяване на отпадъците; 

Въвеждане на общински системи за 

компостиране на отпадъци. 

Усъвършенстване на системите за разделно 

събиране и компостиране на растителните и 

биоразградими отпадъци. Изграждане на система 

за рециклиране и оползотворяване на 

строителните отпадъци. Осигуряване на повече 

съдове за разделно събиране на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други. Закупуване 

на нова техника за извозване на отпадъци. 

Организиране на кампании и обучения за 

информирането и консултирането на 

обществеността и бизнеса по въпросите за 

управлението на отпадъците. 

Заплахи 

Депонирането на битови отпадъци 

остава все още най-използваният в 

страната метод за третиране на 

битови отпадъци; Съпротива от 

местното население по отношение 

изграждането и функционирането на 

регионални депа. 

Увеличаване на отпадъците, отчисленията на тон 

и нерегламентираните сметища, което замърсява 

околната среда и е опасно за здравето на човека. 

Повишаване на напрежението между местните 

жители и туристите, заради ниска култура по 

отношение на отпадъците. Неусвоен потенциал за 

третиране на отпадъци и въвеждане на елемент от 

кръгова икономика. 

ОКОЛНА СРЕДА 

Силни страни 

Значителни територии чист 

атмосферен въздух и без екологични 

проблеми; Относително добро 

екологично състояние на почвите в 

страната; Тенденции на намаляване 

на емисиите на парникови газове; 

Висок дял на НЕМ в България (сред 

първите три страни в ЕС) 

Качеството и чистотата на въздуха, радиационния 

фон и шумът като цяло отговарят на 

законоустановените норми. Общината има 

действаща програма за поставяне на пречистващи 

филтри на комините на частните домове, но тя 

все още не е достигнала пълен капацитет. На 

територията на община Смолян има 6 защитени 

зони, 3 резервата, 25 защитени територии, в т.ч. и 

1 поддържан резерват, които съхраняват 

биологичните видове и природните дадености. 

Богат горски фонд. Не са констатирани 

замърсявания на почвите на територията на 

община Смолян. 

Слаби страни 

Замърсяването с ФПЧ сред най-

високите в ЕС; Високо ниво на шума; 

Предотвратяването на наводнения не 

е на нужното ниво;  

Отчетено е сезонно превишаване през зимните 

месеци (отоплителния сезон) на нивата на фините 

прахови частици и сероводорода. Нивата на 

шумово натоварване и замърсяване на въздуха са 

по-високи в града и селата, през които минават 

републиканските пътища. За отопление се 

използват масово дърва за горене. В община 

Смолян има регистрирани значителни свлачищни 
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процеси, които сериозно застрашава 

транспортната инфраструктура и косвено се 

отразява на икономиката и хората. 

Възможности 

Използване на финансовите 

инструменти на ЕС, за решаване на 

проблемите, свързани с опазването 

на околната среда в страната; По-

висока енергийна ефективност и 

използване на възобновяеми 

енергийни източници; Ангажиране 

на бизнеса в усилията за опазване на 

околната среда. 

Редовно поддържане на пътната инфраструктура 

и уличната мрежа. Поддържане на съществуващи 

и създаване на нови зелени пространства. 

Реорганизиране на градската мобилност, 

инвестиции в еко транспорт и стимулиране на 

алтернативни начини на придвижване. 

Насърчаване употребата на горива в бита с по-

добри екологични характеристики. Мерки за 

енергийна ефективност на сгради и внедряване на 

ВЕИ чрез използване на фондове на ЕС.  

Заплахи 

Продължаващ недостиг на финансов 

ресурс за бързо и цялостно справяне 

с проблемите. 

Административни пречки, лоша организация, и 

недостиг на финансови средства за реализиране 

на планираните проекти, водещи до подобряване 

на жизнената градска среда, подобряване 

чистотата на въздуха и намаляване на шума.  

УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

Силни страни 

Налице е определен 

административен капацитет в 

местните власти за усвояване на 

средства по оперативни програми 

Община Смолян има добре изградена структура 

на управление с административен капацитет и 

технически ресурс за обезпечаване на своите 

дейности. Общината много добре си сътрудничи 

с местни и държавни органи на управление на 

ниво област, ЮЦР и национално ниво. 

Администрацията има богат опит в управление на 

проекти. 

Слаби страни 

Зависимост на броя на 

изпълняваните проекти по 

различните програми от капацитета 

на местните администрации, а не от 

социално-икономическото развитие и 

потребностите на общините 

Бързо променящите се нормативни разпоредби и 

условията на финансиращите програми, изискват 

непрекъснато обучение на персонала и 

актуализиране на работните процеси. 

Необходимост от разширяване на 

трансграничното и международно 

сътрудничество. Не са достатъчно използвани 

възможностите за финансиране от фондове на ЕС.  

Възможности 
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Мярка в осите за Техническа помощ 

към отделните програми за 

повишаване капацитета в малките 

общини; Повишаване на 

относителния дял на съвместни 

проекти със значение за няколко 

общини за повишаване на капацитета 

и на синергичния ефект. 

Повишаване на квалификацията на персонала за 

работа в дигитална среда и подобряване на 

уменията за работа с различни финансиращи 

програми. Създаване на ефективни партньорства 

за трансфер на добри практики в областта на 

местното самоуправление и насърчаване 

развитието на регионите в т.ч. и трансграничните.  

Заплахи 

Продължаващо пренебрегване на по-

малките и слаборазвити общини от 

получаване на подкрепа от 

оперативните програми, което 

допълнително влошава тяхната 

устойчивост и растеж 

Влошаване качеството на публичните услуги. 

Забавяне и не реализиране на проекти поради 

отказ от финансиране и липса на финансови 

средства. Загуба на възможности за финансиране 

от фондове на ЕС. 

 

 

Част II. Цели и приоритети за развитие на община Смолян за периода 

2021-2027г. 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Смолян съответства на изискванията на 

„Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ на 

МРРБ и на постановките на Закона за регионално развитие за съдържанието на плановете за 

интегрирано развитие на общината, както и на основните законови актове в сферите за 

устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство. 

Стратегията е съобразена с действащата нормативна уредба на национално, регионално и 

местно ниво и на кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя 

представлява интегрална част от пакета стратегически и планови документи, 

характеризиращи социално-икономическото и пространствено развитие на страната, 

региона и общината в перспектива до 2027 г. 

Стратегията за реализиране на ПИРО Смолян се базира на: 

 Използване на резултатите от социално-икономическия анализ на територията 

базиран на данни от официални национални, регионални  и общински източници; 

 Резултатите от анкетното проучване проведено сред заинтересованите страни; 

 Предложенията и идеите на представителите на местната общност от проведените 

фокус групи и попълнени проектни фишове; 

 Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансовия 

и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми, свързани с 

подобряване на средата, както в определените зони за въздействие, така и в цялата 

територия на община Смолян. 

По този начин, чрез използване на подходът „отдолу-нагоре“ е постигнато съчетаване на 

обективната реалност и субективните мнения на хората от общността, което осигурява по-
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ясна картина на перспективите за развитие и възможностите за реализация на важни за 

територията на община Смолян проекти, така че да се постигне колкото се може по-добър 

баланс между желаното и възможното, субективното и обективното. 

Визията, стратегическите цели и приоритетите на ПИРО са съобразени с Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013 – 2025 г. и Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Южен централен район за периода 2021 – 2027 г., като допълва и 

допринася за тяхното успешно реализиране. 

Структурата на стратегическата част обединява визията за развитие на общината във 

времеви срок до 2027 г., три стратегически цели, десет приоритетни области и необходимите 

конкретни мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 2021 - 2027 

Визия: Община Смолян – зелена, иновативна и гостоприемна 

„Територия с чиста околна среда, съхранена природа, запазена като културно и 

духовно средище на Родопите, желана туристическа дестинация, с подобрена 

достъпност, модерна градска среда, жизнени села, здравословен начин на живот и 

върхови постижения в образованието, науката и бизнеса“ 

 
 

Стратегическа цел 1 Икономически подем с по-висока добавена стойност 

Приоритет 1  
Зелена икономика, интелигентна специализация и 

иновации 

Мярка 1.1  Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията 

Мярка 1.2.  
Подпомагане на предприемачеството, научен трансфер и 

иновации 

Марка 1.3. Наука, развойна дейност и приложни изследвания 

Мярка 1.4. Кариерно ориентиране и професионално развитие 

Приоритет 2  
Интегриране на дейности и нови подходи за устойчиво 

развитие на туризма 

Мярка 2.1. 
Социализация и популяризиране на културно-историческото 

наследство 

Мярка 2.2.  Туристическа инфраструктура и създаване на атракции 

Мярка 2.3.  Създаване и развитие на регионален туристически продукт 

Стратегическа цел 2  
Опазване на околната среда и интегрирано пространствено 

развитие  

Приоритет 3  
Намаляване на щетите от човешката дейност и 

изменението на климата върху околната среда  

Мярка 3.1.  
Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към кръгова 

икономика 

Мярка 3.2.  Опазване на водите и почвите 

Мярка 3.3.  Енергийна ефективност на публични сгради в гр. Смолян 
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Мярка 3.4.  Енергийна ефективност на публични сгради в населените места 

Мярка 3.5.  Енергийна ефективност на жилищни сгради 

Мярка 3.6.  Природни бедствия, пожари и рискове 

Приоритет 4  Развитие на модерна градска среда и населените места 

Мярка 4.1. Устройствено планиране 

Мярка 4.2. Градска мобилност 

Мярка 4.3.  Реновиране и развитие на градската среда 

Мярка 4.5.  Благоустройство и обновяване на населените места  

Мярка 4.6.  Подобряване на сигурността в населените места 

Приоритет 5  Разширяване и подобряване на транспортната свързаност 

Мярка 5.1. 
Подобряване на транспортната инфраструктура на територията 

на община Смолян 

Мярка 5.2.  Регионална и трансгранична мобилност  

Стратегическа цел 3  Развитие на социалния и човешкия потенциал 

Приоритет 6  
Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на 

социалните и здравните услуги 

Мярка 6.1.  Социална инфраструктура 

Мярка 6.2.  Социални дейности и интеграция на уязвимите групи 

Мярка 6.3.  Модерно здравеопазване 

Приоритет 7  
Повишаване на образователното равнище на населението и 

осигуряване на по-широк достъп до образование 

Мярка 7.1.  Модернизиране на образователните услуги 

Мярак 7.2.  Интеграция на уязвимите групи в образованието 

Мярка 7.3. Развитие на регионалното висше образование  

Мярка 7.4. 
Сътрудничество за добро образование и професионална 

реализация 

Мярка 7.5. Образователна инфраструктура 

Приоритет 8 
Разширяване на възможностите за спорт и развитие на 

младежки дейности 

Мярка 8.1. Спортна инфраструктура в гр. Смолян 

Мярка 8.2.  Спортна инфраструктура в населените места 

Мярка 8.3.  Спорт и спортната култура 

Мярка 8.4.  Младежки дейности и политики 

Приоритет 9 
Културни дейности и съхранение на местните традиции и 

обичаи 

Мярка 9.1. Нови културни политики и дейности 

Приоритет 10 
Подобряване на цифровата свързаност, местното 

управление и сътрудничеството 

Мярка 10.1. 
Дигитализация и повишаване капацитета на управление на 

общинска администрация 

Мярка 10.2. Сътрудничество 
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Част III. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите за участие в подготовката и 

изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и 

осигуряване на информация и публичност 

1. Комуникационен план за подготовка на ПИРО 

При разработването на ПИРО се приложи принципа за партньорство и 

сътрудничество, при който се идентифицираха заинтересовани страни и участници в 

процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво 

развитие. В таза връзка се осигури прозрачност и информация относно очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и се мотивира обществеността  за 

активно участие в процеса на подготовка и реализация на ПИРО. Така голяма част от 

заинтересованите страни бяха включени в разработване и приемане на ПИРО. 

Подготовката на ПИРО следва предварително изготвен комуникационен план, чиято 

основна цел беше да се предвидят и приложат всички възможни мерки за поддържане на 

интереса и мотивацията за участие на местните общности в определянето и реализацията    на 

целите и приоритетите на документа. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите 

органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица 

и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. В 

рамките на този процес беше важно предоставяната информация да достигне до максимален 

брой представители на заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие в 

обсъжданията и вземането на решенията. Така в  голяма степен се гарантира и участието 

на съответните организации, представляващи гражданското общество. 

Комуникационният план за подготовка на ПИРО се фокусира върху идентифицирането 

и включването на заинтересованите страни и гражданското общество чрез подходящи 

форми, включително кампания за идентифициране на проектни идеи, които да бъдат 

включени в програмата за реализация на плана. Идентифицирането на нуждите, потенциала 

за развитие и възможните решения да стане чрез подхода „отдолу- нагоре“. По такъв начин 

определянето на целите, приоритетите и мерките на ПИРО стана с активното участие на 

гражданското общество. Гражданите имаха възможност да идентифицират проблемите в 

средата oĸoлo тях, да предлагат решения и да работят за реалната промяна на ситуацията. 

 Целеви групи и заинтересовани страни 

Целевите групи, към които комуникационният план за подготовка на ПИРО беше 

насочен, са два типа - вътрешна и външни целеви групи. Организационната концепция на 

работните групи е, че в тях са представени максималният брой засегнати страни, а за 

останалите се осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за 

излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО. 
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Подходът в комуникацията, по отношение на използваните канали и посланията е 

специфичен за всяка една от тях и беше съобразен с тяхното ниво на информираност. 

Вътрешната целева група се формира със заповед № РД – 0939 от 16.09.2020 г. на 

кмета на община Смолян и съвпада с групата, която съгласно методическите указания 

отговаря за подготовката и одобряването на ПИРО. Работната група определя етапите, 

практическите действия и приема програма - график за изработването на ПИРО. Групата е 

в състав от 16 човека с експертиза и представителност на широк спектър от социално-

икономическите дейности на територията. 

Външните целеви групи бяха определени по сфери на дейност, както следва: 

 Култура; 

 Образование; 

 Младежта и спорта; 

 Социални дейности и здравеопазване; 

 Инфраструктура и комуникации - Пътна и улична инфраструктура; 

 Инфраструктура и комуникации - Жилищен фонд, облагородяване на населените 

места; Транспорт и комуникации; 

 Екология и опазване на околната среда; 

 Туризъм; 

 Търговия и услуги; 

 Селско и рибно стопанство, преработка на земеделски и рибни продукти; 

 Горско стопанство и преработка на горски продукти; 

 Производители и преработватели; 

 Местна, регионална власт и местни медии; 

 Партньори от съседни общини, разработващи ПИРО. 

Цялата информация, относно процеса на разработване на ПИРО, времевия график, 

проведените събития, информационни материали и документи е публична и е публикувана 

на интернет страницата на община Смолян: https://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/116  

 Комуникационни дейности, инструменти и канали 

Изборът на подходящите комуникационни дейности, инструменти и канали се 

предопредели от спецификата на целевите групи, техните очаквания и нагласи. 

Използваха се тези дейности, инструменти и канали, които дават най-голяма гаранция 

посланието да стигне до желаната аудитория. 

Сравнението на социологическите данни сочи, че намирането на информация чрез 

печатни материали, разпространявани официално и чрез кореспонденция със служители от 

централната администрация е намаляло няколко пъти. В същото време намирането на 

информация чрез електронни и печатни медии остава почти непроменено. Получаването на 

информация чрез интернет и семинарно обучение се е увеличило и е станало доминиращо. 

Достъпът до интернет е както ценен източник, тъй като се използва интензивно, така и 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/116
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проблем, тъй като за много организации той не е сред основните им източници на 

информация. Освен това именно достъпът до интернет се оказва разграничителен фактор 

между организациите по отношение на много аспекти на капацитета. По принцип 

информацията се получава от източници и чрез използването на  канали, които са различни 

по своята същност: НПО са ориентирани към интернет и семинарите, докато бизнеса 

предпочита телевизията и пресата. 

Освен това се оказва, че има значителна разлика в осведомеността и мотивираността  за 

използване на източниците на информация, в зависимост от заинтересованите страни  и 

къде те функционират – в общинския център или в селата. 

Въпреки, че комуникационните технологии очевидно са важни, личният контакт остава 

ключов особено за хора, които нямат уменията или средствата за достъп и ползване на тази 

информация. Това е от особена важност в случаите на малцинствата, хората с увреждания, 

жителите на селата, възрастните хора, хората с най-ниски доходи и      другите уязвими групи. 

За постигането на целите на комуникационния план за подготовка на ПИРО и за 

удовлетворяване на потребностите на целевите групи и заинтересованите страни се 

приложи балансирана комбинация от средства, посочени в таблица към плана за 

комуникации. 

Каналите на информация изискват пълноценното използване на възможностите, които 

предоставя регионалната медийна среда в съчетание с нарастващите възможности, 

гарантирани от съвременното технологично развитие. В тази връзка имаше активна 

координация, включване и привличане за изпълнение на комуникационния план на ПИРО 

Смолян на следните медийни институции и организации: 

 Родопски вести; 

 Отзвук; 

 Родопи инфо; 

 Фотон К 

 Смолян Прес;  

 Смолян Днес; 

 Смолян Нюз; 

 Радио Фокус; 

 Кореспондентската мрежа в областта на основните национални медии – БНР, 

БНТ, БТА, БТВ, Нова ТВ; 

При организиране на събитията бяха поканени и други представители на местни и 

национални медии за участие или присъствие в работните/фокус групи.  

Форми на комуникация 

В процеса на подготовка на ПИРО се използваха директни и индиректни форми на 

комуникация: 
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Директните форми включват: 

 Публични дискусии и обсъждания; 

 Партньорски срещи с експерти, разработващи ПИРО в съседни общини; 

 Работни дискусии/Фокус групи 

 Включени изследователски интервюта с местни формални и неформални лидери на 

обществено мнение по метода на action research; 

 Пресконференции; 

 Разпространяване на информационни съобщения за предстоящи срещи и 

обсъждания на ПИРО. 

 

Индиректните форми включват: 

 Локални медийни публикации под формата на информационни комюникета, 

анализи и интервюта; 

 Анкетно проучване, обхващащо по-голям брой от споменатите по-горе ключови 

целеви групи; 

 Поддръжка и регулярно обновяване с информация на интернет страницата на ПИРО; 

 Иницииране и разпространяване на дискусии, свързани с актуална информация в 

местните и национални медии. 

Резюмета на проведените фокус групи и обсъждания са публично оповестени и 

достъпни на сайта на община Смолян: https://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/116. 

Проучване на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, 

имащи отношение към развитието на община Смолян (Приложение 4) показва приноса на 

всеки един от участниците за разработката на ПИРО. 

В процеса на подготовка на Плана за интегрирано развитие на община Смолян за 

периода 2021 – 2027 г. се събра и обработи различна по своя характер информация за 

територията на общината, която: 

 Първо, отрази обективната реалност, под формата на статистическа  информация 

за икономическото, демографското, социалното и културното развитие на общината, 

предоставената от местни и национални източници (НСИ, АЗ, Община Смолян и 

др.); 

 Второ, представя субективните мнения на хората от общността, които са 

акумулирани чрез: анкетно проучване, набрана информация от проведените 

работни срещи/ фокус групи с представители на заинтересованите страни и 

интервюта с лидери на местните социални и икономически групи. 

 Трето, дава представа за инвестиционните намерения на заинтересованите 

страни на територията, установени чрез попълване на проектни фишове – 

предложени идеи за проекти. 
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2. Комуникационна стратегия за реализиране на ПИРО 

Успешната реализация на ПИРО Смолян изисква Комуникационна стратегия (КС), 

която да съдържа дългосрочен и устойчив набор от комуникационни цели и дейности, 

насоки за комуникация с различните целеви групи във връзка с неговото изпълнение за 

периода 2021 – 2027 г. 

Стратегическото управление на комуникациите за целия 7-годишен период е важно от 

гледна точка на системното планиране и реализирането на поток от полезна информация за 

осъществяването на ПИРО (2021-2027). Този процес условно се разделя на три етапа – 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен. В хода на тяхното изпълнение се следи за 

прилагането на интегративен подход в комуникационния процес, който се основава върху 

идеята за осигуряване на най-подходящите канали за комуникация с предварително 

определени целеви групи с цел обществена подкрепа за изпълнението на мерките, целите и 

приоритетите на ПИРО (2021-2027). 

Комуникационната стратегия по отношение на ПИРО Смолян (2021-2027) е с 

предварително дефинирани цели, но в същото време трябва да се обогатява и актуализира, 

съобразно бързо променящи се технологичен комуникационен ред и ефектът, който този 

ред налага върху обществения, политическия и институционалния живот – както в община 

Смолян, така и на национално ниво. Именно затова, за да се осигури актуалността и 

ефективността на комуникационните дейности са предвидени мерки за ежегодна 

актуализация на стратегията. 

 Цели на Комуникационната стратегия (КС) 

 

 Основна цел 

Основната цел на КС е да подпомогне изграждането и поддържането на положителен 

публичен образ на община Смолян и осигуряване на подкрепа за дейността на общинската 

администрация от различните заинтересовани страни по време на реализацията на всички 

проекти, мерки и приоритети, заложени в ПИРО. Това ще стане с повишаването на 

прозрачността в управлението на местната власт и чрез разширяването на „ветрилото“ от 

информационни дейности и стъпки, които да гарантират привличане на интереса на по-

голям брой потребители към тях. Накратко това може да се опише като подобряване на 

взаимодействието и ефикасността в работата  между служителите в отделните дирекции и 

отдели на общината, осигуряването на по-добро взаимодействие и обратна връзка при 

отношенията между общината с гражданите, бизнеса, НПО и други заинтересовани страни. 

 Специфични цели 

Специфичните цели на КС при реализацията на ПИРО Смолян (2021-2027) са: 

 Осигуряване на надеждна и лесно проверима информация за мерките и 

инициативите на ПИРО на достъпен език за всички заинтересовани страни; 
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 Целенасочено стимулиране на активния диалог и дори търсене на съпричастност от 

всички заинтересовани страни на територията и търсене на обратна връзка за 

техните реакции, нагласи, недоволства и/или предложения. 

 Информиране и образоване на всички заинтересовани страни за важните 

стратегически цели и теми, по които работи местната администрация при 

осъществяване на секторните политики на община Смолян. Това може да се  

постигне чрез дългосрочна и ефективна комуникация по всички теми, отнасящи  се 

до ПИРО. 

Изпълнението на специфичните цели зависи от изграждането на добри партньорски 

отношения с различни заинтересовани страни, лидери на мнение и ключови групи, свързани 

с функционирането и развитието на община Смолян. 

 Целеви групи 

Дефинирането на целеви групи и очертаването на техните потребности дава насоки 

за посланията и подходите, чрез които да се осъществи най-ефективна комуникация, 

така че важните за община Смолян теми не само да достигнат, но и да ангажират 

заинтересованите страни. 

 Външни целеви групи 

 

 Представители на медиите – тази група е съществена поради факта, че по самата 

си природа се занимава с разпространението и тълкуването на информация. 

Всъщност медиите са каналите за информация, по които се развива КС и стига до 

целевите групи. В този смисъл медиите не са само потребители на информация, 

както всички останали групи, а и генератори – създават и трансформират важна за 

местното развитие информация, която стига до публиката. Медиите са толкова 

важни за реализирането на КС на ПИРО, че общината формулира специфична 

медийна политика, основана върху регулярни събития, формати на общуване и 

интензивност; 

 Жители на община Смолян – те са основните бенефициенти и потребители на 

услугите и политиките на общината, макар че тази целева група понякога е твърде 

пасивна. Въпреки това пряко или косвено обаче, за местните жители са важни всички 

дейности, които общината реализира в сферата на градоустройството, 

инфраструктурата, сигурността, чистотата и опазването на околната среда, 

здравеопазването, транспорта, образованието, формирането на местните данъци и 

такси, административното обслужване; 

 Представители на бизнеса – към тази група принадлежат представители на местния 

бизнес, инвеститори, предприемачи от страната и чужбина, които са заявили интерес 

към територията. За тях общуването и доброто сътрудничество с общината е важно, 

тъй като това влияе върху инвестиционните процеси и тяхната  дейност; 
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 Представители на граждански организации – при поддържането на комуникация 

с тях е важен специфичният подход към всяка отделна НПО, в зависимост от сферата 

на ангажираност. Обикновено подобни НПО представляват интереси на засегнати 

групи, които търсят форми за пряко общуване и партньорство, а медиите рядко 

обръщат внимание на подобни теми. Затова и създаването на комуникационен канал 

с гражданския сектор е важно; 

 Представители на политически, обществени и делови общности – тук 

принадлежат хората, които провеждат или участват активно във формирането на 

обществения живот на територията на общината и които не са свързани 

задължително с местната власт на административно ниво. Културни и спортни 

активисти или ръководители на клубове, представители на професионални съюзи и 

гилдии, представители на местните политически сили, както и местни структури на 

национални институции; 

ПИРО Смолян (2021-2027) съдържа комплекс от политики, които ако бъдат 

успешно приложени и реализирани, Смолян ще се превърне в привлекателно място за 

живот и бизнес. Ето защо е важно да се изгражда и поддържа позитивен имидж на общината 

на регионално, национално и международно ниво. В тази връзка е необходима ефективна 

комуникация с целеви групи извън територията на община Смолян. 

 Широка национална общественост – в тази група влизат жители на други населени 

места, за които Смолян е потенциална дестинация за работа, туризъм, посещение на 

културни и спортни прояви; 

 Международна публика – като член на международни организации и участник в 

международни проекти, община Смолян създава партньорски отношения с 

чуждестранни институции, „побратимени“ градове, гости и участници в различни 

прояви и инициативи, реализирани на територията на Смолян, туристи или 

представители на бизнеса. 

Напредъкът на ПИРО и добрите административни практики на общината е необходимо 

да станат достояние на представители на държавната администрация, водещи бизнес 

организации и лидери на мнение, както и на институциите, от които пряко зависи 

финансирането и прилагането на местните политики. 

 Вътрешни целеви групи 

Реализацията на ефективна комуникация с външните целеви групи е в пряка зависимост 

от добрата вътрешна комуникация и организация на оперативните звена в рамките на 

администрацията. Затова именно вътрешните целеви групи на КС се определят като 

потребители на общата информация, генерирана от общината. 

Служителите на общинската администрация и ръководителите и служителите на 

общински фирми често са в контакт с външните целеви групи. Това е част от работните им 

задължения. Тази комуникация е важна, защото независимо от наличието на обща 
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комуникационна политика на общината, именно тези представители на администрацията 

формират голяма част от представите за качеството на работа в администрацията. Тези 

представи могат да бъдат както позитивни, така и негативни и да предизвикват натрупвания 

в различни обществени слоеве, което да сложи отпечатък върху цялостната представа за 

общината. 

Именно затова колкото по-добре служителите са запознати със сърцевината и целите  

на местните проекти и политики, с целите и работата на администрацията, толкова по-

адекватно те ще могат да ги промотират, защитават или обсъждат в т.ч. и в своето 

неформално обкръжение. Затова и КС трябва да препоръчва провеждането на регулярни 

обучения по комуникация веднъж или два пъти годишно, да държи служителите на 

администрацията информирани по текущи и стратегически теми и да привлича успешно 

тази целева група в ефективна комуникационна политика. 

 Заместник-кметове, директори на дирекции на общински административни 

звена – това са фигурите в рамките на администрацията, за които въвеждането на 

вътрешни правила за комуникация е много важно, тъй като са ангажирани с 

професионално мотивиране на служителите и се предполага, че са заинтересовани 

да ги следват успешно и ефективно. Подходът към тази целева група трябва да е 

свързан с насърчаването на комуникацията на хоризонтално ниво в рамките на 

администрацията; 

 Директори на общинските предприятия – това са хората, които влизат в най- 

интензивно сътрудничество с външните целеви групи и затова тяхната 

комуникационна подготовка е важна. Изпълнението на задачи по ремонт или 

поддръжка на определена инфраструктура например често провокира недоволства 

у гражданите заради дискомфорта, който създават, макар и временно. Точно тази 

целева група е призвана да „отработва“ напреженията и да обясни необходимостта 

от извършване на определени дейности, а не да ги описва като самоволно решение 

на общината; 

 Кметове на кметства и кметски наместници – това са хората, които са „на терен“ 

и в ежедневен контакт с жителите на общината, особено в нейната периферия. 

Тяхната роля нараства, тъй като информацията за действията на администрацията 

достига най-лесно до населението през кметовете и кметските наместници. 
 

 Анализ на комуникационната ситуация 

Тази част съдържа обобщение на състоянието на комуникацията между 

заинтересованите страни при формиране на местната политика в община Смолян, както  и 

на възможностите и ограниченията, пред които тя е изправена. Този анализ е необходим, за 

да са ясни параметрите, в които КС може да се развива, за да се разпределят ефективно 

ресурсите и посланията й. Анализът е основан върху малко известния модел на SOAR 

analysis, съдържащ Силни страни (Strenghts), Възможности (Opportunities), Стремежи 

(Aspirations) и Резултати (Results). Комуникационната стратегия обикновено е 
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ориентирана към бъдещето, за да отговори   на потенциала за развитие на територията. В 

тази връзка причините за избора на SOAR пред SWОТ анализа са: 

 Този модел елиминира слабостите и заплахите на традиционния аналитичен подход, 

използван от SWOT анализа и се фокусира върху положителните елементи, от които 

проектът (в случая ПИРО 2021-2027) може трайно да се повлияе; 

 Моделът към комуникация чрез SOAR анализ се фокусира върху възможностите, 

докато SWOT анализа е силно зависим от вероятните негативни развития. 

 SOAR анализът изисква нива на отчетност чрез проверка на показателите във всеки 

един етап от реализацията на комуникационната стратегия , за да може резултатите 

да бъдат идентифицирани и следени постоянно във всеки етап от реализация на 

ПИРО Смолян 2021-2027. 

 SOAR анализът е по-лесен за интегриране в цялата организация и за реализация на 

подхода „отдолу-нагоре“, докато при SWOT анализа подходът е обратен, тъй като се 

счита, че е инструмент за управление „отгоре-надолу“. 

Сред силните страни на местната комуникационна политика се открояват: 

 Налични и широко прилагани практики за насърчаване на диалог с целевите групи, 

включващи обществени обсъждания, анкети и срещи с представители на 

администрацията; 

 Наличие на мотивирани и активни служители в местната администрация за 

провеждането на прозрачна политика и управление на общината; 

 Технически работеща комуникационна система във всичките й основни параметри; 

 Нормативна база, създаваща възможности за активно участие на гражданите във 

формирането на политики, присъствие на срещи на ОбС и др.; 

 Прозрачен комуникационен стил по отношение на външните публики – регулярно 

изпращане на прессъобщения за събития и решения, актуализиране на уебсайта, 

възможности за присъствие на гражданите на срещи и обсъждания и др.; 

 Добра работа с местните медии – в общината и на регионално ниво; 

 Относително висок интерес на националните медии към Смолян; 

 Активни групи в социалните мрежи, разпространяващи информация по местна 

тематика; 

 Наличие на много разнообразна културна програма и дейности, свързани с 

положителни поводи за комуникация; 

Възможностите за развитие, върху които би трябвало да стъпи бъдещата 

комуникационна политика на ПИРО включват: 

 Дефиниране на ясни теми за комуникация с всички ангажирани в нея страни; 

 Подобряване на вътрешната комуникация с цел постигане на по-ефективна  външна 

такава; 
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 Приемане на алгоритъм/механизъм за размяна на идеи и конкретни предложения, 

отнасящи се до движението на информация по хоризонтала; 

 Запознаване на всички служители на администрацията с приоритетните теми и 

послания и ангажирането им в тяхното популяризиране; 

 Запознаване на ключови лидери на мнение извън администрацията с важните за 

ПИРО теми; 

 Преработване уебсайта на общината и разширяването му с две чуждоезикови    

версии: важно е да се разработи и английска и дори гръцка версия на сайта, с оглед 

на нарастващите контакти по ТГС; 

 По-широко използване на информационни табели, брошури, медии и други канали 

за популяризиране на дейностите на общината; 

 Превантивна комуникационна дейност по наболели теми и изготвяне на план за 

кризисна комуникация; 

 По-широко използване на различните социални мрежи и предаване на живо прояви, 

организирани от общината; 

 Годишна актуализация на комуникационната стратегия; 

В списъка от Стремежите на комуникационната стратегия трябва да се 

включат: 

 Допълнително активиране на общинската администрация и на общинския кмет в 

социалните мрежи при дебатиране на местни проблеми; 

 Създаване на единен набор от стратегически комуникационни приоритети, 

диктувани от съдържанието на ПИРО Смолян 2021-2027 

 Разработване на Стратегия за отговорно и прозрачно управление; 

 Създаване на план за кризисна комуникация с гражданите и общностите, в случай  на 

съществени инциденти или големи трансформации, включващ активиране на 

социалните мрежи и мобилните телефонни мрежи; 

 Създаване на постоянно действащ механизъм/алгоритъм за размяна на идеи и 

конкретни предложения между гражданите и общината – хоризонтална дискусионна 

платформа за предложения и идеи, която да се реализира във формата на разгърнато 

електронно управление; 

 Гарантиране на приемственост при предаване на задълженията и на наличната 

информация, в случаите в които даден служител напуска работа, за да се поддържа 

прякото влияние върху комуникацията на общината с външни и вътрешни групи; 

 Подкрепа за развитието на влиятелни местни медии, които да изпълняват присъщата 

си функция на основен комуникационен канал; 

 Отделяне на достатъчно финансови и човешки ресурси, които да обслужват 

информационните и комуникационните дейности; 

 Поддържане на перманентното усещане от страна на ръководителите на общинските 
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предприятия и на кметовете на кметства, че са видими и важни фигури в 

комуникацията на местната политика и инициативи; 

Резултатите при реализацията на местната комуникационна политика по 

отношение на ПИРО Смолян 2021-2027 могат да се индикират чрез: 

 Регистриране на растящ дял на населението, което ползва интернет за комуникация 

на местната политика, чрез участието в дигитални дискусии, дебати и мини-

референдуми; 

 Минимизиране на възможността да се бойкотират мерките и политиките по ПИРО 

от страна на влиятелни местни групи, които отричат стратегическите приоритети на 

Плана; 

 Растящ финансов ресурс на годишна база за провеждане на комуникационна 

политика; 

 Регистриране на нарастващо желание и компетентност у служителите от 

администрацията да участват лично в комуникацията на общинските политики; 

 Поддържане на траен интерес от страна на гражданите от други заинтересовани 

групи за провеждане на диалог; 

 Елиминиране на възможни свръхочаквания в отделни целеви групи; 

 Поддържане на високо ниво на съпричастност и разбиране от страна на служителите 

по отношение на комуникационните процеси в/на общината и формирането на 

имиджа й пред обществеността; 

 Информацията за дейностите на общината винаги да достига едновременно всички 

заинтересовани страни; 
 

 Приоритетни теми и акценти на КС 

Основните послания в КС трябва да са свързани със стратегическите цели и приоритети 

на ПИРО (2021-2027). Те трябва да присъстват в основните форми на комуникация, т.е. 

всяка дейност на местната администрация да бъде поставена в рамката  на определените 

приоритети. 

 План за прилагане на КС 

Планът за изпълнение на КС дефинира начина на провеждане на дейностите, свързани 

с комуникациите на община Смолян. Целите на Стратегията могат да се постигнат, като се 

приложат няколко основни подхода, съобразени със спецификата на съответните целеви 

групи и характерни на посланията, насочени към тях. 

Планът за прилагане включва: 

 Формиране на екип за изпълнение на комуникационната стратегия в рамките на 

общинската администрация; 

 Стартиране на дейностите по дефиниране на окончателните параметри на КС и 
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разписване на годишен календар на основните дейности, които да са включени в 

плана за осъществяване на настоящата стратегия; 

 Разработване на модел за регулярна оценка на ефекта от прилагането на КС – напр. 

веднъж на 3 месеца; 

 Осъществяването на целите на комуникационната стратегия чрез определяне и 

изграждане на основни елементи на същинската кампания - избор на конкретни 

събития, които да се използват за постигане на целите, изработване на специфични 

информационни и рекламни материали, съобразени с целевите аудитории и 

избраните комуникационни канали; 

 Разработване на система за мониторинг и анализ на изпълнението на дейностите  и 

мерките, заложени в КС. 

 Разработване на алгоритъм/механизъм на вътрешна комуникация и размяна на идеи, 

предложения и информация между служителите в общината; 

 Реализиране на информационни дейности, свързани с установяване на постоянен 

поток от информация, разработена на достъпен език и в съответствие с 

потребностите на различните целеви групи и публики; 

 Организиране на културни събития и прояви, спортни състезания, концерти и др., 

които дават възможност за позитивна комуникация на публиките с общината; 

 Провеждане на неформални срещи и сплотяване на екипа, както и обучения за 

повишаване на комуникационната култура; 
 

 Форми на комуникация при изпълнение на Плана за действие 

 

 Информационни кампании за запознаване на целевите групи с общинските 

политики, законовите изисквания, възможностите, условията, процедурите и др., 

свързани с участието на аудиториите в процесите на местното управление и взимане 

на решения; 

 Директна комуникация за стимулиране на дискусиите и участието на възможно 

най-голям брой хора и структури на гражданското общество в изграждането на 

позиция по въпроси от местно значениеm, например чрез разразработване на 

платформа за комуникация с гражданите; 

 Медийна комуникация чрез изготвяне и изпращане на прес-съобщения и снимков 

материал, организиране на пресконференции, брифинги и неформални работни 

срещи, разпространяване на информация в отдалечените райони с ниско ниво на 

медийно потребление; 

 Разширена комуникация с НП, която почива върху идеята, че комуникационната 

стратегия подкрепя инициативата на гражданското общество, насочени към 

групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез медиите; 

 Интернет с цел съдържателна актуализация уебсайта на общината, 

активизиране на дейности в социалните мрежи; 
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 Печатни информационни материали, които да обслужват публиките на 

комуникационните събития и да се разпространяват под формата на печатни и 

електронни информационни и рекламни материали за дейността на община 

Смолян. 

 Актуализация на КС 

Процесът на актуализация се налага заради високата интензивност на 

комуникационните дейности, както и общите информационни и обществени процеси, 

развитието на технологиите. Именно затова макар посланията на настоящата КС да не се 

променят, е необходимо, за да се прилага тя ефективно, всяка година да се прави преоценка 

на нивото на реализация и изпълнение на комуникационните дейности, отражението върху 

целевите публики и коригиране на комуникационния подход към всяка една от тях. Разбира 

се, годишният план за действие трябва да е съобразен с конкретни ключови проекти, теми 

и дейности от целите на общината за дадената година. 

 

Част IV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други 

общини – приоритетни зони за въздействие 

Общият устройствен план разделя територията на общината, в съответствие с основното 

им предназначение, на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии и извън 

урбанизирани територии. Убранизираните територии обхващат съществуващите селищни 

територии на гр. Смолян и останалите 85 села в общината, както и предвижданията за 

създаване на селищни образувания (ваканционно селище, вилна зона и др.) извън 

убранизираните територии. Извън убранизираните територии обхващат всички земеделски, 

горски, нарушени и защитени територии, пътища, водни течения, междуселищни проводи 

на техническата инфраструктура, специални терени и терени с друго предназначение.  

Представените по-долу зони за прилагане на интегриран подход са тези, които в най-

голяма степен ще повлияят върху развитието на цялата община. Това са зоните, в които 

основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за 

реализация на плана. Това са зони, върху които може да бъде поддържана и развита 

техническа инфраструктура с общи (идентични) характеристики и проблеми на териториите 

с потенциали за социално-икономически растеж. 

Зона за въздействие „Централна градска част“ 

Описание: Тази зона обхваща всички територии от трите квартала на град Смолян – Смолян, 

Райково и Устово, които са разположени около централните улици – бул. България, ул. 

Родопи и ул. Тракия, и в които са съсредоточени публичните услуги, обществени сгради и 

пространства, учебни, социални и болнични заведения, културни институции, по-големите 

търговски и финансови обекти и др. 
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Посоки за подобряване и развитие: 

 Енергийна ефективност на публични сгради – административни, образователни, 

социални, културни и др. ; 

 Подобряване на достъпна среда – улична мрежа, пешеходни пространства; 

 Подобряване на административните, образователни, социални, здравни и други 

публични услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса; 

 Реновиране и развитие на градската среда. 

Зона за въздействие „Жилищни територии“ 

Описание: Тази зона обхваща всички територии, които са с жилищно предназначение: 

 жилищни комплекси, в които преобладават многофамилните жилищни сгради – Нов 

център, Невястата, Прогреси, Извори и др.; 

 жилищни квартали, които са по-стари и в тях преобладават жилищни сгради с ниско 

застрояване от еднофамилни и двуфамилни къщи.  

Посоки за подобряване и развитие: 

 енергийна ефективност, вкл. ВЕИ на жилищните сгради; 

 подобряване на уличната мрежа; 

 облагородяване и озеленяване на междужилищните пространства; 

 подобряване на уличната мрежа; 

 подобряване управлението на отпадъците – разделно събиране, извозване, 

оползотворяване и др.  

 подобряване качеството на атмосферния въздух; 

 детски и спортни площадки; 

 социална интеграция на хора в неравностойно положение; 

 градска мобилност. 

Зона за въздействие „Територии с потенциал за развитие на туризма и спорта“ 

Описание: Тази зона обхваща следните територии:  

 територии, в които се развива туристическия отрасъл и/или такива, които имат 

потенциал за развитие в тази посока; 

 територии, които осигуряват условия за практикуване на масовия и професионалния 

спорт. 

Посоки за подобряване и развитие: 

 повишаване на достъпността до туристически обекти и атракции; 

 създаване на нови туристически продукти; 

 създаване на по-добри условия за спорт, достъпен за всички граждани и гости – 

подобряване на базата, енергийна ефективност на обслужващите сгради и др.; 



 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

314 | с т р .  
 

 

Зона за въздействие „Икономическо развитие“ 

Описание: Тази зона включва териториите, в които оперират предприятия от различни 

отрасли на икономиката, в които са съсредоточени предимно сгради и съоръжения за 

производствени и складови дейности, както и такива с потенциал за развитие: 

 В началото на гр. Смолян – кв. Езерово и кв. Каптажа; 

 Северна промишлена зона; 

 Южна промишлена зона; 

 АРЗ; 

 ТПК Мебел; 

 Зоната между кв. Райково и кв. Устово; 

 Икономическа зона в кв. Устово, съгласно ИПГВР (м. Ширината). 

 Зоната Главен път Устово – Бостина.  

Посоки за подобряване и развитие: 

 подобряване на уличната мрежа; 

 подобряване на техническата инфраструктура; 

 енергийна ефективност на производствените сгради; 

 модернизиране на производствата; 

 подобряване квалификацията на работещите в предприятията;  

Зона за въздействие „Селата в Община Смолян“ 

Описание: На територията на Община Смолян има 85 села. 

Посоки за подобряване и развитие: 

 подобряване на достъпа – пътища, улици, техническа инфраструктура; 

 енергийна ефективност на жилищните сгради; 

 енергийна ефективност на публичните сгради; 

 повишаване качеството на атмосферния въздух; 

 управление на отпадъците; 

 кръгова икономика; 

 социално-икономическа интеграция на уязвими групи; 

 икономическо развитие: инвестиции в инфраструктура, модернизация на 

предприятията и разкриване на нови производства; 

 развитие на иновационния потенциал (smart villages); 

 развитие на туризма и разнообразяване на туристическия продукт; 

 развитие на култура и опазване на традициите и културно-историческото наследство. 
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Зона за интегрирани териториални инвестиции, вкл. в партньорство с други общини 

от Област Смолян: 

Описание: В тази зона влизат потенциалните съвместни инвестиции с общините от Област 

Смолян и по-конкретно със съседните общини. 

Посоки за подобряване и развитие: 

 Инвестиции за подобряване на условията и туристическия продукт, който предлага 

к.к. Пампорово, който е на територията на Общините Смолян и Чепеларе: 

 транспортна достъпност; 

 техническа инфраструктура и ВиК; 

 модернизирани съоръжения; 

 съвместни туристически продукти; 

 съвместна реклама. 

 Инвестиции свързани с подобрена здравна инфраструктура и здравни услуги: 

 Развитие на телемедицина; 

 Обучение на медицински специалисти; 

 Осигуряване на повече транспортни средства и мобилни екипи за достигане 

до труднодостъпни населени места. 

 Инвестиции свързани с управление на отпадъците с общините, които използват 

регионалното депо. 

 Инвестиции свързани с развитието на балнеолечебен туризъм. 

 Инвестиции свързани с развитието на културния туризъм в региона и съвместна 

туристическа реклама. 

Предвид факта, че някои от мерките включват дейности, които имат влияние както върху 

конкретни зони на въздействие, така и върху живота на цялото население на общината или 

в частност в общинския център са определени и още две допълнителни обобщени зони, а 

именно Община Смолян и град Смолян. 

Зона „град Смолян“ 

Описание: включва територията на целия общински център 

Посоки за подобряване и развитие: 

 реновиране и развитие на градската среда; 

 подобряване на възможностите за градска мобилност; 

 повишаване на сигурността на гражданите. 

Зона „Община Смолян“ 

Описание: включва територията на цялата община, както населените места, така и извън 

урбанизираните територии. 
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Посоки за подобряване и развитие: 

 подобряване на достъпа – пътища, улици, техническа инфраструктура; 

 развитие на социалните и образователни дейности, интеграция на уязвимите групи; 

 превенция и предотвратяване на природни бедствия, пожари и рискове. 

Планираните мерки и дейности обхващат и засягат цялата територия на общината, като 

една голяма част от тях са фокусирани в зоните за градско развитие на гр. Смолян. Голяма 

част от мерките в различни направления от социално-икономическия живот на общината са 

насочени към всички жители, поради което ще бъдат приложени територията на цялата 

община. Това са мерките, посредством които ще бъдат реализирани повечето планирани 

приоритети (Приложение 1 към ПИРО Смолян). 

 Мерките и дейностите в ПИРО Смолян са в интегрирано взаимодействие и допринасят 

за постигане на заложените цели и приоритети. 

Данните в таблицата по-долу много добре илюстрират интегрирания подход за 

подготовка и реализация на ПИРО Смолян.  

№ 
Зона на 

въздействие 
Мерки и дейности 

1 
Централна 

градска част 

Мярка 1.3. Наука, развойна дейност и приложни изследвания 

Мярка 1.4. Кариерно ориентиране и професионално развитие 

Мярка 2.1. Социализация и популяризиране на културно-

историческото наследство 

Мярка 3.1. Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към 

кръгова икономика 

Мярка 3.3. Енергийна ефективност на публични сгради в гр. 

Смолян 

Мярка 4.1. Устройствено планиране 

Мярка 4.2. Градска мобилност 

Мярка 4.3. Реновиране и развитие на градската среда 

Мярка 6.1. Социална инфраструктура 

Мярка 6.2 Социални дейности и интеграция на уязвимите групи 

Мярка 7.1. Модернизиране на образователните услуги 

Мярка 7.2. Интеграция на уязвимите групи в образованието 

Мярка 7.3. Развитие на регионалното висше образование  

Мярка 8.4. Младежки дейности и политики 

Мярка 9.1. Нови културни политики и дейности 

2 
Жилищни 

територии 

Мярка 3.1. Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към 

кръгова икономика 

Мярка 3.5. Енергийна ефективност на жилищни сгради 

Мярка 4.1. Устройствено планиране 

Мярка 4.2. Градска мобилност 
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Мярка 4.3. Реновиране и развитие на градската среда 

3 

Територии с 

потенциал за 

развитие на 

туризма и спорта 

Мярка 2.1. Социализация и популяризиране на културно-

историческото наследство 

Мярка 2.2. Туристическа инфраструктура и създаване на 

атракции 

Мярка 2.3. Създаване и развитие на регионален туристически 

продукт 

Мярка 3.2. Опазване на водите и почвите 

Мярка 3.3. Енергийна ефективност на публични сгради в гр. 

Смолян 

Мярка 4.1. Устройствено планиране 

Мярка 4.2. Градска мобилност 

Мярка 5.1. Подобряване на транспортната инфраструктура на 

територията на община Смолян 

Мярка 5.2. Регионална и трансгранична мобилност  

Мярка 8.1. Спортна инфраструктура в гр. Смолян 

Мярка 8.2. Спортна инфраструктура в населените места 

Мярка 8.3. Спорт и спортната култура 

Мярка 8.4. Младежки дейности и политики 

4 
Икономическо 

развитие 

Мярка 1.1. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията 

Мярка 1.2. Подпомагане на предприемачеството, научен 

трансфер и иновации;                                                                          

Създаване и развитие на Технологичен парк Смолян 

Мярка 1.3. Наука, развойна дейност и приложни изследвания 

Мярка 1.4. Кариерно ориентиране и професионално развитие 

Мярка 3.1. Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към 

кръгова икономика 

Мярка 3.2. Опазване на водите и почвите - Използване на 

водните ресурси за производство на енергия 

Мярка 4.1. Устройствено планиране 

Мярка 4.2. Градска мобилност 

5 
Селата в Община 

Смолян 

Мярка 1.1. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията 

Мярка 1.2. Подпомагане на предприемачеството, научен 

трансфер и иновации;                                                         

Насърчаване към внедряване на нови практики и технологии в 

селското стопанство 

Мярка 2.1. Социализация и популяризиране на културно-

историческото наследство 

Мярка 2.2. Туристическа инфраструктура и създаване на 

атракции 

Мярка 2.3. Създаване и развитие на регионален туристически 

продукт 
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Мярка 3.1. Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към 

кръгова икономика 

Мярка 3.2. Опазване на водите и почвите 

Мярка 3.4. Енергийна ефективност на публични сгради в 

населените места 

Мярка 3.5. Енергийна ефективност на жилищни сгради 

Мярка 4.4. Благоустройство и обновяване на населените места  

Мярка 5.1. Подобряване на транспортната инфраструктура на 

територията на община Смолян 

Мярка 6.1. Социална инфраструктура 

Мярка 6.3. Модерно здравеопазване 

Мярка 7.1. Модернизиране на образователните услуги 

Мярка 7.2. Интеграция на уязвимите групи в образованието 

Мярка 9.1. Нови културни политики и дейности 

6 Град Смолян 

Мярка 4.2. Градска мобилност 

Мярка 4.3. Реновиране и развитие на градската среда 

Мярка 4.5. Подобряване на сигурността в населените места 

Мярка 7.5. Образователна инфраструктура 

7 

Зона за 

интегрирани 

териториални 

инвестиции, вкл. 

в партньорство с 

други общини от 

Област Смолян 

Мярка 3.1. Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към 

кръгова икономика 

Мярка 3.2. Опазване на водите и почвите 

Мярка 5.2. Регионална и трансгранична мобилност  

Мярка 6.3. Модерно здравеопазване 

Мярка 9.1. Нови културни политики и дейности 

Мярка 10.2 Сътрудничество 

8 Община Смолян 

Мярка 3.6. Природни бедствия, пожари и рискове 

Мярка 4.1. Устройствено планиране 

Мярка 4.2. Градска мобилност 

Мярка 4.3. Реновиране и развитие на градската среда 

Мярка 6.2 Социални дейности и интеграция на уязвимите групи 

Мярка 6.3. Модерно здравеопазване 

Мярка 7.2. Интеграция на уязвимите групи в образованието 

Мярка 7.4. Сътрудничество за добро образование и 

професионална реализация 

Мярка 7.5. Образователна инфраструктура 

Мярка 8.4. Младежки дейности и политики 

Мярка 10.1. Дигитализация и повишаване капацитета на 

управление на общинска администрация 

Мярка 10.2 Сътрудничество 
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Както е видно във всяка една зона на въздействие са планирани за реализация различни 

по вид и обхват мерки, които ще окажат влияние върху развитието на конкретната зона в 

различни направления, както в материалната, така и в нематериалната сфери за подобряване 

на условията на живот и развитие на човешкия потенциал на местните жители.  

В същото време е видно, и че всяка една от мерките ще окаже съществено влияние 

върху условията на живот на повече от една обособена зона за въздействие.  

Териториалният обхват и интегрирането на социално-икономическите дейности в ПИРО 

най-много се вижда от позиции 1, 5 и 8 по-горе, където са посочени мерките и дейностите, 

които ще окажат най-голямо влияние върху цялата територия на община Смолян. Това са 

мерки, които обхващат почти всички аспекти на социално-икономическото развитие като: 

икономиката, предприемачеството, грижа за младите хора, ИКТ технологиите, енергийната 

ефективност, инфраструктурата, околната среда, облагородяване на населените места и 

градската среда, мобилността, съхраняване на културното наследство, здравето и 

личностното развитие.  

Приоритетите и мерките за постигане на стратегическите цели са ориентирани към сфери 

и зони на въздействие, така че да се получи възможно най-добър резултат и постигне 

заложената визия: Община Смолян – зелена, иновативна и гостоприемна - Територия с 

чиста околна среда, съхранена природа, запазена като културно и духовно средище на 

Родопите, желана туристическа дестинация, с подобрена достъпност, модерна градска 

среда, жизнени села, здравословен начин на живот и върхови постижения в 

образованието, науката и бизнеса.  

 

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания 

подход за развитие  

1. Програма за развитие на туризма  

 

В член 11 от Закона за туризма (ЗТ) се посочва, че Общинският съвет определя 

политиката за развитие на туризма на територията на общината, като включва в програмата 

за реализация на общинския план за развитие самостоятелен раздел, съдържащ общинска 

програма за развитие на туризма. 

Общинската програма за развитие на туризма трябва да бъде в съответствие с 

приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл.5, ал. 2 от 

ЗТ. Общинската програма за развитие на туризма трябва да предвижда конкретни проекти, 

включващи мероприятия за: 

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

2. изграждане и функциониране на общински туристически информационни 

центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 
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3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 

или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма; 

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината; 

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения; 

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район; 

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти; 

9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата - общинска 

собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има 

такива. 
 

Към настоящия момент община Смолян няма разработена и приета програма за 

развитие на туризма за периода 2021-2027 година, поради което в програмата за 

реализация на ПИРО е планиран приоритет, мерки и дейности за подготовка на 

стратегия/програма за развитие на туризма, както и дейности, съгласно чл. 11 от 

Закона за туризма, така че ПИРО да съответства на нормативните изисквания. 

Планираните мерки и дейности са опрелени на база на социално-икономическия анализ 

и включват мнения и предложения получени по време на фокус-групите и индивидуалните 

интервюта, като отразяват конкретните нужди и възможности за развитие в сектора на 

туризма. Те очертават и основните приоритети върху които да се работи. В плана развитието 

на туризма в Община Смолян е очертано като един основен приоритет за развитие на 

местната икономика, като са отчетени спецификите и възможностите, както и тенденциите 

за развитие на устойчив туризъм на цялата територия на общината в партньорство със 

съседните общини. Развитието на туризма в Община Смолян се обуславя от 

местоположението, климата, богатото културно и историческо наследство, запазените 

традиции, възможностите за добри условия за устойчиви практики и инициативи 

благодарение на запазеното биоразнообразие, възможностите за иновативно управление на 

природните ресурси и територията и качеството и чистотата на храните.  

2.  План за устойчива градска мобилност 

На този етап гр. Смолян няма разработен и одобрен План за устойчива градска 

мобилност. Предприети са действия за стартиране на подготовка на ПУГМ с помощта на 

експертиза, предоставена от Национално сдружение на общините в България.  

Реализирането на дейности за градска мобилност в рамките на ПИРО трябва да бъде в 

съответствие с Европейското и националното законодателство, за което е планирано 
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изготвяне на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ). ПУГМ ще бъде изготвен в 

съответствие с изискванията на Пакета за устойчива градска мобилност, Концепцията за 

планове за устойчива градска мобилност (Приложение към Съобщение на Европейската 

комисия СОМ (2013) 913 „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно 

използване на ресурсите“) и Ръководството за развитие и прилагане на устойчиви планове 

за градска мобилност, публикувано от Европейска платформа за устойчиви планове за 

градска мобилност на ЕК (https://www.eltis.org ). При разработване на ПУГМ ще се вземат 

предвид и изискванията на националното законодателство (ЗРР, ППЗРР, Наредба №РД-02-

20-2/20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на 

убранизираните територии, стратегически документи за развитие като НПВУ и ИТС на 

ЮЦР от ниво 2, Методически указания за разработване на планове за интегрирано развитие 

на община и др.). 

По този начин се осигури: съгласуваност на инвестициите в градска мобилност с 

останалите мерки на конкретните територии и между секторна координация на мерките на 

местно ниво; намиране на устойчиви и интегрирани дългосрочни решения за подобряване 

на мобилността на населението и качеството на околната среда; засилване на 

функционалните връзки между градовете и околните населени места за развитие на по-

интелигентни и по-зелени градове. Планът за устойчива градска мобилност обхваща 

дейности, които включват интегриране на нулевоемисионни превозни средства на 

обществения транспорт (градски и междуселищен) в транспортната система на град Смолян, 

изграждане на зарядни станции за превозни средства на обществения транспорт, изпълнение 

на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите 

участници в движението – пешеходци и велосипедисти, както и разработване/актуализиране 

на генерални планове за организация на движението. Генералните планове за организация 

на движението (ГПОД) се разработват съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. (последно 

изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.) за организиране на движението по пътищата, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. ГПОД се 

разработват при реализиране на етапите на утвърдената комуникационно-транспортна 

система на населеното място или самостоятелно, когато населеното място няма утвърдена 

комуникационно-транспортна система. Актуализация на ГПОД се извършва при: промяна в 

пътнотранспортната обстановка в резултат на променена с повече от 30 на сто интензивност 

на транспортните и пешеходните потоци; нарастване на пътнотранспортната аварийност; 

увеличаване въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда над 

допустимите норми за шум, вибрации, газове и други вредни емисии; несъответствия на 

съществуващата организация на движението с изискванията на действащата нормативна 

уредба. С цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, 

одобряване и прилагане на ГПОД следва да се разработят методически указания. 

В централата част и кварталите на гр. Смолян уличната мрежа се нуждае от 

реконструкция, подобряване на системата за паркиране чрез рехибилитиране на 

съществуващи и изграждане на нови (многоетажни) паркинги, подмяна на алейните и 

https://www.eltis.org/


 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027 г. 
 

322 | с т р .  
 

пешеходни настилки, изграждане на кръгово движение на ключови места, както и 

подобряване на улична и прилежаща инфраструктура в Северната икономическа зона 

на града.  

Развитието на транспортно-комуникационната система включва и създаване на 

модерен и зелен градския транспорт, както и условия за алтернативни форми на 

предвижване като: изграждане на градски спирки с фотоволтаични системи за 

електромобили, изграждане на локални зарядни станции за електромобили в град 

Смолян, населените места и КК Пампорово, както и ремонт и рехабилитация на лифт 

Смолянски езера - Снежанка.  

Осигуряването на градска мобилност посредством модернизация на градските 

улици, изграждане на мрежа от велосипедни алеи, мрежа от станции за споделяне на 

велосипеди, видеонаблюдение на трафика има доказано многообразно влияние в 

живота на една общност. От една страна се подобрява здравето и повишава спортната 

култура на населението, а от друга страна има екологичен ефект, тъй като се намалява 

трафика от автомобили, което води до намаляване на задръстванията и отделените 

вредни газове в атмосферата. Освен това има положително въздействие върху 

акустичния фон с намаляване на шума поради по-малкото количество автомобили.  

Посочените по-горе проблеми във връзка с пътната инфраструктура, уличната мрежа и 

градската мобилност в град Смолян изцяло попадат в обхвата на финансиране на Приоритет 

2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ от Програма за развитие на регионите 

2021-2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република 

България. 

 

3.  Описание на интегрирания подход за определяне на приоритетите и мерките  

При извеждането на приоритетите и мерките на ПИРО изцяло е следван интегриран 

подход „отдолу – нагоре“, в рамките на който се извърши социално-икономическо 

проучване и анализ на територията в синхрон с едновременно протичане на процеси на 

информиране и консултиране, провеждане на работни срещи, фокус групи и обществени 

обсъждания. Така от една страна проучването установи и анализира обективни данни и 

фактори по отношение на социално-икономическия потенциал за развитие на територията, 

а от друга всички предвидени срещи, обсъждания и предложени проекти дадоха представа 

за потребностите, намеренията и нагласите на местните жители (Приложение 4). Този 

синхрон осигури баланс между желаното и възможното, субективното и обективното. 

Благодарение на това са зачетени всички заинтересовани страни, съобразявайки се с 

условията и ограниченията на Методическите указания за разработване и прилагане на 

планове за интегрирано развитие (ПИРО) на община за периода 2021 – 2027 г. на МРРБ. По 

този начин се идентифицира най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, 

инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на 

конкретна цел или приоритет.  
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4.  Програма за реализация на ПИРО  

При планирането на мерките и дейностите се взе предвид проектната готовност и 

необходимостта от повече време и финансови средства за подготовка на някои от 

проектните предложения, което зависи от: техническата готовност на проекта; 

административната готовност и осигуреното финансиране за реализиране на проекта.  

За целите на проучването и подготовката на ПИРО са определени четири степени на 

проектна готовност, подробно описани в Приложение 4, както следва: 

 нулева проектна готовност - това са проекти на идейно ниво, за които не се знае 

със сигурност, дали има причини и предпоставки за тяхната подготовка и 

изпълнение. Те обаче не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като всеки успешно 

изпълнен проект започва с добра идея. При избора на идея за такъв проект е добре 

с по-голяма точност да се уточни проблема, който той решава, очаквания резултат 

и ползите от него, потенциала на изпълняващата го организация и какви дейности 

ще се предприемат за неговото осъществяване във времето.  

 ниска проектна готовност - това са проекти, които отразяват проблемите и 

желанията на заинтересованите страни, има основателни причини и предпоставки 

за тяхната подготовка. Много често за тези проекти са направени някакви 

предварителни разчети, но почти винаги няма изготвена проекто-сметна 

документация (технически чертежи, количествени сметки, оферти и др.);  

 средна проектна готовност - средната проектна готовност означава, че за проекта 

има изготвена проекто-сметна документация, от където е видна стойността на 

инвестицията и времето, за което може да бъде реализирана;  

 висока проектна готовност - за проекта има изготвена проекто-сметна 

документация, от където е видна стойността на инвестицията и времето, за което 

може да бъде реализирана. При проект с висока готовност е направено проучване, 

събрани са оферти от изпълнители и доставчици, както и в някои случаи е 

разработен бизнес план/финансов анализ.  

Проектната готовност е важна при изготвяне на ПИРО, тъй като реализацията на 

проектите трябва да стане във времето до 2027 г. В тази връзка проектите, които са с висока 

и средна готовност ще бъдат реализирани в първите години, а тези с ниска и нулева в 

следващите години на програмния период.  

Подробният списък от мерки, дейности и тяхната проектна готовност са включени в 

Приложения №1 - Програма за реализация на ПИРО на община Смолян и №1А - 

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Смолян 

за периода 2021-2027 г. 

Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) представлява обща оценка на 

необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка 

на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в 
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местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, 

подпомагани от общинската администрация.  

Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за 

реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В 

този смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на 

финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, 

получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и 

частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще 

допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите 

на ПИРО. 

 

Част VI. Мерки за ограничаване на изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от 

бедствия 

 
 Обща оценка 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 

на Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата 

(АИК) и приоритетни направления до 2030 година, като идентифицира и потвърждава 

необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. 

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към изменението на 

климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и нарастваща 

честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития като суши и 

наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат 

да доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи 

икономическия растеж и просперитет, както на национално, така и на трансгранично 

равнище. В научната общност съществува консенсус, че изменението на климата вероятно 

ще увеличи честотата и величината на екстремните метеорологични явления, като се очаква 

през следващите десетилетия в страната средната годишна температура на въздуха да се 

увеличи и да се променят типовете валежи. Очаква се всички сектори на икономиката да 

бъдат засегнати от прогнозираните промени. Тези промени ще засегнат допълнително 

обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло. Общите изводи от 

Доклада за макроикономическите последици от изменението на климата насочват 

вниманието към разходите при липса на действия за адаптиране. Ефектът от изменението 

на климата не засяга всички хора и територии еднакво поради различните нива на 

експозиция, съществуващата уязвимост и адаптивните възможности за справяне. Рискът е 

по-голям за секторите на обществото и бизнеса, които са по-малко подготвени и са по-

уязвими. 
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През последните десетилетия тази честота в България се е увеличила значително. Най-

често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни валежи и 

температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Броят на смъртните 

случаи и жертвите, дължащи се на природни бедствия, е значителен, което показва 

уязвимост към метеорологичните условия и климата. Уязвимостта на населението и 

икономиката на България към въздействията на климатичните промени се усилва от 

относително високата степен на бедност в най-засегнатите райони, продължаващата 

концентрация на населението на страната в няколко индустриални и градски района и 

различните последици от прехода от държавно-контролирана икономика към свободна 

пазарна икономика. Все повече доказателства сочат, че икономическите загуби от бедствия, 

свързани с метеорологични и климатични условия, също нарастват. 

 Глобално затопляне, природни бедствия, рискови територии и зони 

Научните прогнози сочат, че средната температура ще се повиши между 1,8°C и 4°C до 

2100 година, като покачването в Европа се очаква да бъде дори по-високо от прогнозната 

глобална средна стойност. Изследванията, проведени от департамента по метеорология на 

Националния институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките 

(НИМХ), предвиждат повишение на годишната температура на въздуха в България от 0,7°C 

до 1,8°C до 2020 година. Още по-високи температури се очакват до 2050 и 2080 година, като 

прогнозираните повишения са съответно от 1,6°C до 3,1°C и от 2,9°C до 4,1°C. Като цяло, 

повишаването на температурата се очаква да бъде по-голямо през летния сезон (от юли до 

септември). 

От гледна точка на очакваните промени в режима на валежите, вероятно е да има 

намаляване на валежите, което ще доведе до значително намаляване на общите водни 

запаси в страната. В това отношение прогнозите сочат намаляване на валежите с 

приблизително 10 процента до 2020 година, 15 процента до 2050 година и от 30 процента 

до 40 процента до 2080 година. При повечето сценарии за изменението на климата валежите 

през зимните месеци вероятно ще се увеличат до края на века, но се очаква значителното 

намаляване на валежите през летните месеци да компенсира това увеличение. 

Очаква се биологичното разнообразие, сухоземните и водните екосистеми, както и 

секторите на водните ресурси, селското стопанство и горското стопанство да бъдат 

засегнати от предвижданите промени. Тези промени ще засегнат допълнително обществото 

и неговите граждани, както и икономиката като цяло. 

 Сектор селско стопанство 

Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на българското 

селско стопанство и първите негативни въздействия вече са реалност. Екстремните 

метеорологични явления и постепенните климатични промени могат да окажат силно 

въздействие върху добивите и качеството на продукцията. Отчитайки, че секторът на 

селското стопанство допринася значително за българската икономика и поради растящата 
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уязвимост на селското стопанство от неблагоприятните климатични явления се очаква, че 

препитанието на много българи ще бъде все по-засегнато. 

 Биологично разнообразие и екосистеми 

България е страна с богато биоразнообразие. Разнообразната физическа география на 

страната и местоположението на границата на различни климатични и растителни райони 

създава благоприятни условия за съществуването на близо 41 493 растителни и животински 

видове – 26% от европейските видове, включително 25 процента от тези в Червената книга 

на Европа. Обектите в „Натура 2000“, които заемат 34,4 процента от територията на 

страната, както и защитените територии с обхват от 584 569,19 ха или 5,3 процента от 

територията на страната, са предназначени за опазването на тези видове. Проявите на 

изменението на климата се очаква да имат различни въздействия върху различните видове 

екосистеми и да засегнат биологичното разнообразие и екосистемните услуги по редица 

начини, включително внезапно и дори катастрофално. От друга страна, прогнозираното 

годишно увеличение на средните температури може да допринесе за адаптиране чрез 

удължаване на вегетационните периоди и чрез миграция на видовете в природните 

екосистеми или чрез контролирано въвеждане на видове за селското стопанство, зелената 

инфраструктура или други цели на адаптацията. 

 Енергетика 

Енергийната инфраструктура е уязвима от редица климатични стресови фактори, в 

това число температура, валежи, покачване на морското равнище и екстремни явления. По-

конкретно, изменението на климата се очаква да промени интензитета, честотата и 

разпространението на екстремно високи температури, валежи и бури, което увеличава 

уязвимостта на енергийната инфраструктура. Изменението на климата представлява 

значителен проблем за енергийната сигурност не само поради прякото въздействие върху 

инфраструктурата и енерго-разпределението, но и поради последващото въздействие върху 

други сектори и области, вкл. продоволствена сигурност и здравето. 

 Гори 

Българските гори притежават изключително биологично разнообразие, като само 

висшата флора се състои от 4 102 вида. От икономическа гледна точка годишният принос 

на горското стопанство, дърводобива и производството на мебели е приблизително 500 

милиона евро (според ЕВРОСТАТ и Европейския секторен мониторинг на 

дървообработващата и мебелната промишленост). В горския сектор работят около 43 000 

души, а в някои селски райони това е основният двигател на икономическото производство. 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, по-топлите 

зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на екстремни 

климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър сняг и натрупване 

на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще увеличат атаките от 
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патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще причинят сериозни загуби 

вследствие на пожари и щети, причинени от бури. Вече има свидетелства за въздействието 

на тези различни климатични събития върху горския сектор в България. В бъдеще те може 

да допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване способността на горите 

да фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот в България чрез намаляване 

възможностите за изпълняване на ценни екосистемни услуги. Според едно проучване 

общият прираст на горите може да намалее с до 3,5 милиона м3 годишно (Костов и 

Рафаилова, 2009 г.). Това е еквивалентно на 42 % от годишния добив на дървесина и би 

имало унищожително въздействие върху първичното производство на горски продукти и 

икономиката на селските райони. Въздействие от подобен мащаб може да се очаква и върху 

способността на горите да поддържат осигуряването на питейна вода, да смекчават 

ефектите от екстремните валежи и наводненията, да стабилизират уязвимите почви на 

стръмни склонове, да удовлетворяват нарастващите нужди на сектора за отдих и туризъм, 

да усвояват и фиксират въглерод и да опазват богатия ресурс от природно биологично 

разнообразие. 

 Човешко здраве 

Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични прояви, 

свързани с изменението на климата. Климатичните промени в България се проявяват чрез 

повишаване на средните годишни температури на въздуха и водата, увеличаване на 

горещите и студени вълни, промяна в режима на годишните валежи, нарастване броя на 

интензивните валежи, увеличаване на екстремните метеорологични явления (ветрове, 

циклони, наводнения и суши) и промени в интензитета на ултравиолетовото (UV) 

излъчване. Всички тези промени засягат здравето по сложен и индивидуален начин, в 

зависимост от различните социално-икономически, здравни, лични и други фактори. 

Ефектите върху здравето могат да бъдат диференцирани като първични и вторични. 

Първичните ефекти засягат пряко човешкото здраве, например: чрез топлинни и студени 

вълни, ултравиолетови лъчения и наводнения. Вторичните ефекти влияят косвено върху 

човешкото здраве чрез други фактори, повлияни от климата, като например: полени, 

заболявания от преносители, пожари, замърсени храни, вода и въздух и увредени култури. 

Първичните и вторичните ефекти на изменението на климата върху здравето могат да бъдат 

диференцирани в следните групи: заболяемост и смъртност, свързани с топлината; 

заболяемост и смъртност, свързани с екстремни метеорологични условия; сърдечносъдови 

заболявания, включително инсулти, астма, респираторни алергии и заболявания на 

дихателните пътища; болести, причинени от храна и хранителни фактори; заболявания, 

свързани с водата; психично здраве и свързани със стреса разстройства, неврологични 

заболявания и нарушения. 
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 Сектор туризъм 

Международният туризъм в България генерира приблизително 2,4 милиарда щатски 

долара, като в туристическия сектор работят 11,1 % от заетото население на страната. 

Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. Климатът е 

ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който влияе и върху 

периода за почивки, както и върху избора и разходите за туристическа дейност. 

Метеорологичните условия допринасят за удовлетворението от пътуването в дестинацията 

по време на ваканциите. Неблагоприятните климатични събития, включително топлинни и 

студени вълни, интензивни валежи, бури или промени в природните туристически 

атракции, като липса на сняг, може да имат отрицателни последици за преживяванията на 

туристите в дадена дестинация и за желанието на туриста да се върне отново там. Поради 

своя пространствено концентриран, зависим от времето и с изключително сезонен характер, 

туризмът в България е уязвим от изменението на климата. Екстремните събития, 

наблюдавани в миналото, се очаква да станат по-чести при сценариите на изменението на 

климата, включително топлинни вълни, интензивни валежи, крайбрежни наводнения и 

бури. Зимният туризъм вече страда от по-високи температури и в краткосрочен до 

средносрочен план ски зоните вероятно ще станат все по-икономически нежизнеспособни; 

в дългосрочен план се очаква летните температури да надвишават биофизично допустимите 

прагови нива, докато покачването на морското равнище и наводненията ще доведат до 

загуба на крайбрежни зони. Изменението на климата може също косвено да влияе на 

туризма, по-специално чрез увеличаване недостига на ресурси (прясна вода) и 

нарастващото търсене на енергия, например за климатизация. По този начин климатичните 

промени пораждат различни краткосрочни и дългосрочни заплахи за туризма в България, 

въпреки че по-високите температури по-рано и по-късно през годината може да направят 

страната по-привлекателна в извън-пиковия сезон (между силния и слабия сезон). 

 Транспорт 

Основните видове транспорт в България, по отношение на инфраструктурата и 

услугите, са автомобилният и железопътният, следвани от водния и въздушния. 

Автомобилният транспорт е безусловно най-важният вид - с леки автомобили и автобуси са 

превозени 96 процента от пътниците, следван от железопътния транспорт, чийто дял е едва 

3,6 процента (по брой пътувания). 

Най-значимите предишни въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните 

събития в България са резултат от наводнения и свлачища. Най-уязвими са 

Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, пътища 

и инфраструктура за обществен градски транспорт). Въпреки че няма изчерпателни данни 

за всички подотрасли на транспорта, по оценки средногодишните разходи за увредена 

транспортна инфраструктура в резултат на свързани с климата бедствия, са от порядъка на 
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115-135 милиона лева. Това не включва социалните разходи, като загуба на човешки живот 

или въздействия върху цялостната икономика, причинени от тези щети. 

 Градска среда 

Градското население в България е 75% от общия брой жители на България. Въпреки 

прогнозите за общия спад на населението, градското население се очаква да достигне до 81 

процента от общото население до 2050 г. Тази концентрация в градовете създава натиск 

върху земята, инфраструктурата и услугите и излага повече хора на рискове от бедствия 

поради по-голямата концентрация на уязвими групи. Анализът на минали и настоящи 

метеорологични събития показва, че българските градове са изпитали средно годишно 

повишаване на температурата и увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени 

от бури или градушка и свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили 

значителни щети през последните години. Сред екстремните метеорологични събития 

наводненията и свлачищата са причинили най-големи финансови щети през периода 2010–

2015 години. Съществува широк спектър от вероятни взаимосвързани въздействия в 

градските райони от бъдещи климатични събития. Те включват увреждане на сгради и 

градска инфраструктура, последици за здравето, застрашени ключови услуги, включително 

доставка на храна и електрическа енергия, намалена подвижност и достъпност и стрес във 

водоползването, както и повишен финансов натиск върху общините за поддръжка на 

инфраструктурата и за средства и персонал за спешна помощ. Изменението на климата ще 

има по-голямо въздействие в големите градове. По-уязвими към екстремните климатични 

събития ще бъдат централните градски райони с по-висока плътност, интензивен трафик, 

намалени зелени и открити пространства и стара инфраструктура с ограничен капацитет. 

Екстремните метеорологични събития също ще засегнат значително по-уязвимите групи, 

включително тези, които живеят под линията на бедността, в бедните стандартни жилища, 

бездомните, възрастните и болните. 

 Води 

Водният сектор, както е дефиниран тук, включва управлявани водни системи 

(водоснабдяване и канализация, хидромелиорация, хидроенергия и промишлена употреба) 

и естествени водни системи. Общите дългосрочни годишно-възобновяеми водни ресурси 

на България възлизат на 21.3 км3 , от които 20.4 км3 се отчитат като повърхностни води и 

0.9 км3 като нетни подземни водни ресурси. Районът, покрит от повърхностни сладководни 

тела, обхваща близо 2000 км2 , което е по-малко от 2 процента от територията на страната. 

Въпреки че България има относително добри сладководни ресурси в сравнение с други 

европейски страни, те са неравномерно разпределени в цялата страна и по сезони. Очаква 

се изменението на климата да има значителен ефект върху хидрологията на реките. За някои 

райони на басейново управление общият годишен дебит се очаква да намалее с около 10 

процента до 2030 година. Значителни изменения се очакват при сезонното разпределение 

на оттока на реките. Докато през зимата и пролетта ще има увеличение, летният и есенният 
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дебити на речните потоци се очаква да намалеят. Наличието на подпочвени води не се 

очаква да се промени съществено. Всички разгледани сектори в Националната стратегия за 

адаптация към изменението на климата и План за действие на Република България са силно 

взаимозависими. Мерките в един сектор могат да повлияят в редица други сектори. По тези 

причини процесът за адаптиране и предприемане на мерки не могат да са изолирани. Между 

адаптирането към изменението на климата и устойчивото развитие на територията 

съществува широка връзка, затова мерките, свързани с изменението на климата са 

интегрирани и целят адаптиране, намаляване на въздействието и ранно предупреждение. 

 Законодателство 

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) на 1 януари 2007 

година контекстът на политиката за климата в страната се променя съществено, тъй като 

освен с международните ангажименти по Рамковата конвенция на ООН за изменението на 

климата (РКОНИК) и Протокола от Киото (ПК), тя е съобразена с действащото и 

новоприетото европейско законодателство в тази област. За периода 2008-2012 годинa 

политиката и законодателството на България, свързани с изменението на климата, се 

хармонизират с тези на ЕС и Националният план за действие по изменение на климата 

(НПДИК) не е актуализиран, докато трае този процес. В изпълнение на ангажиментите на 

България, произтичащи от пълноправното членство в ЕС в този период са предприети 

следните мерки: 

 въведени са разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността; 

 разработен и одобрен от Европейската комисия е Национален план за разпределение 

на квоти на емисии парникови газове; предприети са стъпки за въвеждане на 

новоприетото законодателство на ЕС в областта на климата (законодателния пакет 

„Климат и енергетика“), както и на законодателството за включване на авиационния 

сектор в Схемата на Общността за търговия с квоти на емисии (Директива 

2008/101/ЕО); 

 през 2010 г. е преразгледана и ревизирана Националната система за инвентаризация 

на парниковите газове, с оглед подобряване на отчетността съгласно насоките на 

РКОНИК и изискванията на европейското законодателство; 

 създадена е и функционираща Схема за зелени инвестиции, чрез която се 

финансират проекти, водещи до намаляване на емисиите парникови газове. 

След приемането на Плана за действие от Бали през 2007 г. политиката за изменение на 

климата в глобален мащаб също се променя съществено, съобразно динамиката на 

международните преговори за постигане на ново глобално споразумение по климата, което 

да обхване всички големи (включително т.нар. „ново възникнали“) икономики, както и на 

споразумение за режима на управление на политиката по климата след първия период на 

задължения по Протокола от Киото. В рамките на международните преговори от 2007 
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година насам България участва като пълноправен член на ЕС, т.е. съобразно общата, 

съгласувана позиция на Съюза в тези преговори. 

Вторият национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) се прилага в 

периода 2005-2008 години и очертава законодателната рамка и институционалната 

структура, необходими за осъществяване на политиката по изменение на климата в 

България. Изпълнението на Втория план е свързано с прилагането на пакет от съгласувани 

действия, които са в съответствие с международните задължения, поети от България, по 

РКОНИК и ПК, както и с Програмата по изменение на климата на Европейския съюз. 

Действието на този план е продължено до 2012 г. Предвид глобалния характер на 

процесите, свързани с изменението на климата, политиката на България в областта се 

определя, от една страна, от международните ангажименти, поети от страната с 

ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от 

Киото, и от друга – от европейското законодателство в тази област. На 22 април 2016 година 

175 страни, сред които и България, подписаха Парижкото споразумение за климата, което 

безспорно бележи исторически пробив – след дългогодишни преговори, страните стигнаха 

до извода, че единственият отговор са споделените действия за намаляване емисиите на 

парникови газове, поставяйки глобална цел за ограничаване на глобалното затопляне до 2 

градуса Целзий и визия за амбициозна цел от 1.5 градуса. 

Министерство на околната среда и водите провежда цялостната държавна политика по 

ограничаване изменението на климата, подпомагано от Национален експертен съвет по 

изменение на климата като консултативен орган. За прилагането и изпълнението на 

ангажиментите на страната, произтичащи от международното, европейско и национално 

законодателство в областта на изменението на климата е структурирана Дирекция 

„Политика по изменение на климата“. България участва активно в общите усилия за 

смекчаване на изменението на климата и адаптация към вече настъпилите промени. От 2014 

година действа Законът за ограничаване изменението на климата. Изпълнява се третият 

национален план за действие по изменението на климата, изготвена е Национална стратегия 

за адаптация. България участва успешно в Европейската схема за търговия с емисии на 

парникови газове със 127 инсталации на територията на страната. Заедно с останалите 

държави-членки на Европейския съюз, България ще изпълнява обща цел за намаляване на 

емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 година с приемането на Рамката за 

политиките по климат и енергетика до 2030 година. В Закона за опазване на околната среда 

също има клаузи, отнасящи се до климатичните промени. 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 

Основната стратегическа цел на Трети национален план за действие по изменение на 

климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на климата за 

периода 2013-2020 години и да насочи усилията на страната към действия, водещи до 

намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и изпълнение на поетите 

международни ангажименти. Представените в НПДИК секторни политики и мерки са 
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формулирани по начин, който да отговаря на основната цел на Плана – намаляване на 

парниковите газове в България и изпълнение на действащото европейско законодателство 

в областта на изменение на климата. Обособени са приоритетни оси за развитие на дадения 

сектор и съответните мерки към всяка приоритетна ос. Те са обобщени за всеки един от 

секторите, като общият ефект от прилагането им е отразен в представените по-горе 

сценарии и прогнози за емисиите на парникови газове до 2020 г. Мерките са групирани в 

две направления – такива с измерим ефект върху намалението на парниковите газове и 

мерки с косвен ефект, при които също се постига намаление на емисиите, но то е по-трудно 

измеримо. 

Най-голям дял в общите емисии на парникови газове в страната има сектор 

„Енергетика“, което определя и неговата първостепенна важност за изпълнение на 

националните цели за намаляването им. Производството на електрическа и топлинна 

енергия от въглища допринася за над 90% от емитираните парникови газове в сектора, 

където е съсредоточен и основният потенциал за намаление на емисии. 

Политиките и мерките за намаляване на емисиите на парниковите газове в този сектор 

са групирани в 5 приоритетни оси:  

 Приоритетна ос 1: По-чисто производство на електрическа енергия от 

съществуващите въглищни централи; 

 Приоритетна ос 2: Преход към по-нисковъглероден електроенергиен микс; 

 Приоритетна ос 3: Системата за централно топлоснабдяване – инструмент за 

нисковъглеродна енергетика; 

 Приоритетна ос 4: Ускорено навлизане на децентрализирано производство на 

енергия; 

 Приоритетна ос 5: Развитие на нисковъглеродни мрежи за пренос и разпределение 

на електрическа енергия и природен газ. 

Сектор „Бит и услуги“ се характеризира с тенденция на нарастване на емисиите на 

парникови газове, което е обусловено от повишаване стандарта на живот и респективно – 

увеличено енергийно потребление на домакинствата. Мерките в този сектор са насочени 

предимно към повишаване на ЕЕ и използването на ВЕИ. 

Особено значим сектор с изключително голям потенциал за намаление на емисии е 

сектор „Отпадъци“. Секторът се явява един от главните източници на парникови газове в 

три основни направления – емисии от депониране на отпадъци, третиране на отпадъчни 

води и изгаряне на отпадъци. 

Мерките са съсредоточени основно в под сектора „Депониране на отпадъци“, който е 

с най-голям дял в нивата на емисии. 

Важността от предприемане на мерки в сектор „Транспорт“ се обуславя от факта, че 

той е един от най-големите емитери на ПГ, бележещ постоянен растеж, но до голяма степен 

пренебрегван до скоро по отношение на влиянието му върху изменението на климата. Най-

значителни емитери на парникови газове са личните автомобили, следвани от 
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тежкотоварните. В тази връзка основните мерки в сектора са насочени към оптимален 

баланс в използването потенциала на различните видове транспорт и са обособени в четири 

приоритетни оси: 

 намаляване на емисиите от транспорта; 

 намаляване на потреблението на горива; 

 диверсификация на превозите;  

 информиране и обучение на потребителите; 

 

 Мерки за ограничаване на климатичните промени, за адаптиране и намаляване 

на риска от бедствия в община Смолян 

Предистория: Общински съвет–Смолян взе решение за присъединяване към 

инициативата на Европейската комисия „Споразумение на кметовете” за ангажиране на 

европейските градове в борбата с климатичните промени на заседанието си от 26.09.2013 г. 

(Решение № 459) и упълномощи кмета на Общината да подпише Споразумението и отговаря 

за изпълнението на поетите в тази връзка задължения. Споразумението е подписано от 

кмета на Община Смолян на 28.02.2014 г. С този ангажимент подписалите Споразумението 

си поставиха за цел постигане целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% 

до 2020 г.  С Решение № 765 от 07.08.2014 г. Общински съвет – Смолян дава съгласие 

Община Смолян да поеме ангажимент за подписване на инициативата „Кметовете се 

адаптират“, като по този начин се ангажира да допринася за крайната цел на стратегията на 

ЕС за адаптиране и създаване на по-устойчива на изменението на климата Европа.  

Към момента Община Смолян има действащ План за действие за устойчиво развитие и 

адаптация към климатичните промени за периода 2021-2030 г., с който са адресирани 

актуалните ангажименти на Споразумението на кметовете климат и енергия. Той е приет от 

Общински съвет с Решение № 356 от 25.10.2020 г.. На свое заседание от 31.03.2022 година, 

с решение № 813, Общински съвет-Смолян взе решение да упълномощи Кмета на Община 

Смолян да подпише  „Споразумението на кметовете – Европа“ за засилване на действията 

за по-справедлива, неутрална по отношение на климата Европа. Визията, която споделяме 

заедно с над  7000 местни и регионални власти в 57 държави е, че към 2050 ще живеем в 

декарбонизирани и устойчиви градове с достъп до достъпна, сигурна и устойчива енергия.  

Започнала в европейски формат, след 2017 г. ГСККЕ създава регионални подразделения 

на Споразумението в Северна Америка, Латинска Америка и Карибите, в Китай и 

Югоизточна Азия, в Индия и Япония, като по този начин се допълват вече съществуващите 

и в момента тази инициатива ползва потенциала си на световно движение с множество 

заинтересовани страни, както и техническата и методологическа подкрепа, предлагана от 

представителствата по места. 

При търсенето на конкретни и детайлни решения и развитие на политиките в областта 

на климата, градовете поемат водеща роля в глобалната битка за ограничаване на емисиите 
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на парникови газове и изграждането на устойчивост към въздействията на изменението на 

климата. Тази водеща роля на градовете е наложителна и в контекста на факта, че около 50 

% от световното население живее в градовете, като се наблюдава и трайна тенденция за 

нарастване на градското население. 

Глобалното споразумение на кметовете се възползва от опита, натрупан през 

последните години в Европа и по света, и се основава на ключовите фактори за успех на 

инициативата: управлението „отдолу-нагоре“, модела на сътрудничество на много нива и 

рамката за контекстово мотивирани инициативи. В момента то обединява над 7000 местни 

и регионални власти в 57 държави, като ползва потенциала си на световно движение с 

множество заинтересовани страни, както и техническата и методологическа подкрепа, 

предлагана от представителствата по места. 

Плана за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) е стратегически документ, 

който следва да обхваща едновременно политиката за смекчаване и за адаптация към 

климатичните промени и интегрирането им в секторните общински политики. 

Разработването на ПДУЕК следва да се базира на инвентаризация на емисиите на парникови 

газове по базовата линия и оценка на риска и уязвимостта във връзка с климата, които да 

осигурят анализ на настоящата ситуация. Тези елементи служат като основа за определяне 

на всеобхватен набор от дейности, които община Смолян следва да предприеме, за да 

постигне своите цели за смекчаване на въздействието върху климата и адаптирането към 

изменението на климата. 

Времевият обхват на документа следва да обхваща периода от 2021 до 2030 г. В рамките 

на Споразумението Община Смолян споделя общата визия до 2050 г. за: 

 Декарбонизирани територии, с което да се спомогне за задържане на средното 

глобално затопляне значително под 2°C спрямо равнищата преди началото на 

индустриализацията, в съответствие с международното споразумение за климата, 

постигнато на срещата на СОР 21 в Париж през декември 2015 г.; 

 По-адаптивни територии, подготвени за неизбежните неблагоприятни въздействия 

от климатичните промени; Всеобщ достъп до сигурни, устойчиви и финансово 

достъпни енергийни услуги за всички, с което да се подобри качеството на живот и 

да се повиши енергийната сигурност. 

 

С подписването на инициативата „Глобално споразумение на кметовете за климата и 

енергията“, община Смолян се ангажира: 

 Да намали емисиите на CO2 (и по възможност на други парникови газове) на 

територията на своята община най-малко с 40 % до 2030 г., по-специално чрез 

подобряване на енергийната ефективност и засилено използване на възобновяеми 

източници на енергия; 

 Да повиши своята устойчивост чрез адаптиране към въздействията от климатичните 
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промени; 

 Да сподели своята визия, резултати, опит и ноу-хау с колегите от местните и 

регионалните органи в ЕС и извън него, чрез пряко сътрудничество и партньорски 

обмен, по-специално в рамките на Глобалното споразумение на кметовете. 

Изменението на климата е глобален проблем, за преодоляването на който са необходими 

глобални действия на всички нива (държавно, регионално и местно) – от страна на 

правителства, бизнес и всеки един от нас индивидуално. Изборът е наше право и 

задължение – да действаме и да се възползваме от възможностите на нисковъглеродното 

развитие или да сме бездейни свидетели на променящия се живот на планетата, която ще 

оставим в наследство на поколенията след нас. Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие на Република България задава рамка за 

действия за адаптиране към изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 

2030 година, като идентифицира и потвърждава необходимостта от действия за АИК както 

за цялата икономиката, така и на секторно ниво. Със залегналите в ПИРО Смолян 

приоритети и мерки общината предвижда адаптиране към климатичните промени и 

намаляване ефекта от тях в следните области: 

 човешко здраве; 

 градоустройство; 

 енергетика; 

 управление на води; 

 околна среда; 

 транспорт; 

 управление на отпадъци; 

 селско стопанство; 

 туризъм; 

 

Сектор Цел Мярка 

Човешко здраве  Повишаване информираността 

сред населението и МСП 

 Осигуряване на превантивни 

мерки 

 Мерки за намаляване на 

въздействието на 

климатичните промени върху 

здравето 

 Създаване на нови зелени зони 

за отдих 

 Подобряване на условията за 

масов спорт и спорт на 

открито 

 Подобряване на уличната 

Мярка 6.1. 

Социална инфраструктура 

Мярка 6.2. 

Социални дейности и 

интеграция на уязвимите групи 

Мярка 6.3. 

Модерно здравеопазване 

Мярка 8.1. 

Спортна инфраструктура в гр. 

Смолян 

Мярка 8.2. 

Спортна инфраструктура в 

населените места 

Мярка 8.3.  
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инфраструктура 

 Повишаване информираността 

сред населението 

 Подобряване на 

комуникацията със 

заинтересованите страни за 

измененията на климата и 

адаптирането към тях 

Спорт и спортна култура 

Мярка 8.4.  

Младежки дейности и политики 

Мярка 9.1. 

Нови културни политики и 

дейности 

Градоустройство  Създаване на нови зелени зони 

за отдих на населението 

Подобряване на уличната 

инфраструктура 

 Подобряване на ВиК 

инфраструктурата 

 Подобряване на достъпността 

и свързаността 

 Повишаване информираността 

в областта на туристическите 

услуги 

Мярка 4.1. 

Устройствено планиране 

Мярка 4.2. 

Градска мобилност 

Мярка 4.3. 

Реновиране и развитие на 

градската среда 

Мярка 4.5.  

Благоустройство и обновяване 

на населените места  

Мярка 4.6.  

Подобряване на сигурността в 

населените места 

Туризъм  Подобряване на 

туристическите услуги 

 Поддържане на съществуващи 

и създаване на нови велоалеи и 

екопътеки 

Мярка 2.1.  

Социализация и популяризиране 

на културно-историческото 

наследство 

Мярка 2.2.  

Туристическа инфраструктура и 

създаване на атракции 

Мярка 2.3.  

Създаване и развитие на 

регионален туристически 

продукт 

Енергетика  Повишаване информираността 

сред населението и МСП 

 Устойчиво прилагане на мерки 

за ЕЕ 

 Насърчаване внедряването на 

ВЕИ 

Мярка 1.1 

Енергийна и ресурсна 

ефективност на предприятията 

 

Управление на 

води 
 Управление на адаптирането 

към измененията на климата 

 Подобряване на ВиК 

структурата 

Мярка 3.2. 

Опазване на водите и почвите 

 

Околна среда  Управление на околната среда 

 Поддържане на биологичното 

разнообразие 

Мярка 1.1 

Енергийна и ресурсна 

ефективност на предприятията 

Мярка 3.6.   
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 Адаптиране към измененията 

на климата 

 Поддържане на съществуващи 

и създаване на нови зелени 

зони 

Природни бедствия, пожари и 

рискове 

Мярка 3.3.   

Енергийна ефективност на 

публични сгради в гр. Смолян 

Мярка 3.4.   

Енергийна ефективност на 

публични сгради в населените 

места 

Мярка 3.5.   

Енергийна ефективност на 

жилищни сгради 

Транспорт  Повишаване информираността 

в областта на транспорта 

 Мерки за транспортно 

обслужване на населението 

 Подобряване на пътната 

инфраструктура 

 Подобряване на достъпността и 

свързаността 

Мярка 5.1. 

Подобряване на транспортната 

Инфраструктура на територията 

на община Смолян 

Мярка 5.2. 

Регионална и трансгранична 

мобилност  

Управление на 

отпадъци 
 Повишаване на 

информираността на 

населението 

 Повишаване на екологичната 

култура 

 Увеличаване на дела на 

разделното събиране на 

отпадъци 

Мярка 3.1. 

Оползотворяване на отпадъците 

и насърчаване към кръгова 

икономика 

 

Селско 

стопанство 
 Подобряване на 

селскостопанските практики 

за адаптиране към 

изменението на климата 

 Подобряване и защита на 

горските ресурси 

 Повишаване 

информираността в 

селскостопанския сектор 

 Повишаване на екологичната 

култура 

Мярка 3.2. 

Опазване на водите и почвите 
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Част VII. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО 
 

Предмет на наблюдение и оценка ще бъде изпълнението на ПИРО и постигането на 

заложените цели и приоритети. Това ще стане чрез отчитане и анализ на постигнатите 

резултати от реализирането на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация 

на плана, за което са определени индикатори за наблюдение.  

Видът и стойностите на индикаторите за наблюдение са представени в 

Приложение №3 „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО Смолян 

за периода 2021 – 2027 г.“, което е неразделна част от настоящия документ. 

 Индикатори за наблюдение  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка 

на изпълнението на ПИРО се взеха предвид общите индикатори в областта на регионалната 

политика и на ЕС през периода 2021-2027 г. Системата от индикатори за наблюдение на 

изпълнението на ПИРО, въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита 

напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по 

физически и финансови характеристики. Индикаторите за наблюдение обхващат 

физическите параметри по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 

развитие. За целите на плана ще се използват два вида индикатори: за продукт и за 

резултат.  

 Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението 

на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от 

приоритетите индикаторите се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни 

проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните 

индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на 

оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите 

и постигнатото пряко въздействие в съответната област.  

 Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика 

за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено измерими индикатори. 

Като цяло може да бъде обобщено, че индикаторите за продукт измерват 

напредъка по отношение на приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по 

отношение на целите.  

 Система за управление и наблюдение на ПИРО 

Организацията на работата по наблюдение и оценка на ПИРО ще се осъществява от 

Община Смолян. За тази цел ще бъде създадена система за управление и наблюдение, която 
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определя организационна структура, роли, отговорности и комуникационни канали, които 

ще осигурят нейното ефективно функциониране. Ще бъдат изготвени правила за работа на 

ПИРО, които ще бъдат в съответствие със Закона за регионално развитие (ЗРР) и правилника 

за неговото прилагане. В тях ще бъде определена организацията и методите за управление 

и наблюдение на програмата за изпълнение на съответните органи и звена. Правилата ще 

бъдат утвърдени със заповед на Кмета на община Смолян.  

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 

участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.  

Формата на това участие има отражение в организационната структура за управление 

на ПИРО, показана на диаграмата по-долу. Тази диаграма илюстрира кои са участниците, 

каква е йерархията, какви са отговорностите и как си взаимодействат помежду си в процеса 

по управление и прилагане на ПИРО.  

 

Фиг.  28: Структура на управление и наблюдение на ПИРО 2021-2027г. 
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 Общински съвет  

Органът за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е общинският 

съвет, съгласно чл.70 от Правилника за прилагане на ЗРР, който и одобрява по предложение 

на кмета на общината Годишен доклад за наблюдението на неговото изпълнение.  

В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, 

физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при неговото изпълнение. Това може да стане в съответствие със Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чрез осигуряване на участие на 

заинтересованите страни в извънредни или редовни заседания на общинския съвет, 

посветени на напредъка за изпълнение на ПИРО. Освен това по инициатива на Председателя 

на общинския съвет могат да бъдат организирани специализирани форуми, където да се 

представят теми и да се дискутират проблеми, свързани с изпълнението на ПИРО.  

 Кметът на община Смолян 

Кметът на общината, съгласно чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗРР организира 

наблюдението на изпълнението на ПИРО. За резултатите от наблюдението на изпълнението 

на плана се разработва годишен доклад, който се изготвя по определен от общинския кмет 

ред, който го внася за одобрение от общинския съвет. Това става в рамките до 31 март на 

всяка следваща година, като годишния доклад съдържа информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка на плана. В рамките на 7-дневен срок от неговото 

одобрение на ниво общински съвет, документът се изпраща на председателя на областния 

съвет. С цел спазване на принципа за публичност и прозрачност документът се оповестява 

на интернет страницата на общината.  

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО следва да съдържа 

информация за: 

 общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

 постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност, като: мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на 

прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за тяхното 

преодоляване; мерките за осигуряване на информация и публичност и прилагане на 

принципа за партньорство; мерките за постигане на необходимото съответствие на 

ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 

вече настъпилите промени; резултатите от извършени оценки към края на 

съответната година; 
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 изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на заложените в ПИРО цели и 

приоритетите, съответно с размера на усвоените средства за отчетния период и 

източниците на тяхното финансиране; 

 заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

Съгласно ППЗРР, кметът на общината организира актуализирането на плана за интегрирано 

развитие на общината, в случай че е необходимо да се извърши такова. Планът за 

интегрирано развитие на общината се актуализира при наличие на някое от следните 

обстоятелства: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

 в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в правото 

на ЕС; 

 при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 

 при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

програмата за реализиране на плана. 

За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 

програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на финансиране и е 

съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната бюджетна прогноза, 

когато е предвидено такова, може да се актуализира при необходимост с решение на 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 Координатор ПИРО  

Координаторът по управление и наблюдение на ПИРО се определя от кмета на общината. 

Той отговаря за координацията на дейностите по управление и изпълнение на плана, като:  

 организира и провежда работни срещи с участието на ресорните дирекции в общинска 

администрация и заинтересовани страни за подготовка на проекти в изпълнение на 

плана за интегрирано развитие на общината;  

 подпомага, координира и насърчава работата по подготовка на проектите чрез 

консултации и логистика. По този повод комуникира с управляващи органи на 

оперативни програми, Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, други партньори и 

общини, имащи интерес към реализация на проекти в рамките на ПИРО;  

 наблюдава изпълнението на проектите и в случай на проблеми, информира кмета и 

заинтересованите страни, като прави предложения за решения;  

 следи за изпълнение на заложените цели, приоритети, мерки и индикатори, като събира, 

обработва и анализира текуща информация и изготвя Годишен доклад за напредък, 

който предоставя за одобрение пред кмета на общината.  
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 за своята дейност координаторът по изпълнението на ПИРО се отчита ежемесечно пред 

кмета на общината;  

 популяризира дейностите и инициативите, свързани с възможностите, които 

предоставя ПИРО и комуникира със заинтересованите страни;  

 координаторът отговаря за изпълнението на комуникационната стратегия на ПИРО.  

 

 Дирекция СПИПТ 

В дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм“ (съгласно струкътура 

на общинска администрация от февруари 2020 година) е съсредоточена експертиза и опит на 

община Смолян в подготовката и управлението на проекти, финансирани от програми и фондове 

на ЕС. Тази дирекция ще координира подготовката и ще следи за управлението на публичните 

проекти, заложени в ПИРО с участието на община Смолян. Тя отговаря и за координацията по 

реализацията на мерките и дейностите в ПИРО, съгласно Приложение 1 - Програма за 

реализация на ПИРО на община Смолян за периода 2021-2027 г. Едновременно с това:  

 ще подпомага работата по подготовка на проектите на ресорните дирекции, публичните 

дружества, местни НПО организации, читалища и институции чрез консултации и 

експертиза. По този повод комуникира с управляващи органи на оперативни програми, 

Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, други партньори и общини имащи интерес към 

реализация на проекти в рамките на ПИРО;  

 събира, обработва и анализира текуща информация, която предава на координатора на 

ПИРО във връзка с подготовката на Годишен доклад за напредъка по реализацията на 

плана;  

 подпомага с логистика и информация координатора за изпълнение на 

комуникационната стратегия на ПИРО.  

Дирекция „СПИПТ“ е на пряко подчинение и се отчита за своята дейност пред ресорния 

заместник-кмет, а чрез него на кмета на община Смолян.  

 

 Дирекции и звена в община Смолян 

Изпълнението на програмата за реализация на ПИРО на община Смолян за периода 2021-

2027 г. зависи от активността и оперативната работа на административните структури (дирекции 

и звена), отговарящи за реализация на мерките заложени в ПИРО, съгласно Приложение 1. В 

допълнение във връзка с изпълнението на мерките заложени в ПИРО, тези дирекции и звена 

имат за задача:  

 активно да участват, насърчават и подпомагат работата за подготовка на проектите по 

мерките, за които отговарят;  

 да събират и обработват информация за подготовка на проектите;  

 да организират работни срещи с участието на външни експерти и екипи, които имат 

отношение към подготовката на проектите и реализация на дейностите;  

 да събират и подават информация за напредъка по мерките на Дирекция „СПИПТ“, 

необходима за подготовката на Годишен доклад за напредъка по реализацията на плана.  
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 Експерти ПИРО 

За успешната реализация на ПИРО е необходима експертиза, която се отнася от една страна 

към наблюдението и оценката на плана и от друга - към подготовката и реализация на мерките 

и дейностите. Тези експерти по преценка на общинското ръководство биха могли да са външни 

за общината и да се назначават от кмета, а тяхната работа да се контролира от координатора на 

ПИРО. Външните експерти комуникират с ресорните дирекции като предлагат консултантска и 

техническа помощ при подготовката на проектите и реализация на дейностите. При възникване 

на проблеми с реализацията на мерките и дейности външните експерти, участващи в 

наблюдението и оценката на ПИРО могат да предложат решения, които да адресират към 

координатора на ПИРО.  

Управлението и наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР).  

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, за реализацията на ПИРО се 

извършва междинна оценка в средата на периода на неговото действие. 

Междинната оценка включва: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща 

оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

Последващата оценка включва:  

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

 оценка на общото въздействие;  

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие.  

 

Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на ял. 32 от ЗРР. 

Предварителната оценка по чл. 32 от ЗРР е съгласно преценката за необходимост от 

ОВОС на РИОСВ - Смолян 

 


