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Въведение 
 
Формалното основание за актуализацията на стратегическите 

документи за регионално и местно развитие е приетият нов Закон за 
регионалното развитие  (ЗРР) и Правилника за неговото  приложение, в 
които са поставени нови специфични изисквания относно сроковете на 
действие, ролята и съдържанието на областните стратегии и общинските 
планове за развитие. По смисъла на ЗРР Областната стратегия за развитие 
(ОСР) се трансформира от дългосрочен в  средносрочен документ за 
стратегическо планиране на регионалното развитие, който се разработва в 
съответствие с регионалния план за развитие (РПР) на съответния район от 
ниво 2. Чрез нея се определя стратегическата рамка за развитие на областта, 
изразена чрез формулирането на съответните цели и приоритети за 
устойчиво интегрирано регионално (областно) развитие. Същата не трябва 
да се разглежда като абстрактен стратегически документ, а като 
инструмент, чрез който се формулира общата рамка за развитие на областта. 
Тази рамка е определена на базата на наличния потенциал и сравнителните 
предимства на нейната територия, като същевременно се съобразява и 
транспонира политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в 
европейската и националната йерархия на системата за планиране и 
управление на регионалното развитие. Намаляването на срока за 
изпълнение на областната стратегия налага от една страна по-тясно 
обвързване на документа с оперативните и плановите инструменти, а от 
друга – необходимоста от по-голяма конкретика и пространствена 
обусловеност на  формулираните цели и приоритети в развитието на 
областта.  

Освен настъпилите промени по отношение на нормативната уредба и 
произлизащите от нея място, роля, обхват и съдържание на областната 
стратегия, актуализацията се налага и поради настъпилите значителни 
промени в условията за тяхното изпълнение. По важните от тях са: 

 Членството на страната в ЕС, което предполага нови отговорности и 
нови механизми за управление и финансиране на регионалното 
развитие. 

 Актуализацията в изискванията на Европейската комисия относно 
разработването на стратегически и програмни документи за 
регионално развитие. 

 Прилагането на новите регламенти за работа със Структурните и 
Кохезионния фонд на ЕС в периода 2007-2013 г. 

 Настъпилите промени в залегналите приоритети за регионално 
развитие в Европейски и национален контекст, включително 
определянето на териториалното сътрудничество и сближаване като 
една от целите на държавната политика за регионално развитие. 

 Промените в социално-икономическите условия в страната, свързани 
с настоящата кризисна ситуация, които налагат преосмисляне на 
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политиките и залагане като приоритет усвояването и ефективното 
използване на средствата от Европейските фондове. 
 Не на последно място актуализацията на стратегическите документ се 
налага и от необходимостта от по-ефективно интегриране на проблемите, 
свързани с околната среда в регионалното планиране. Преследваната цел е 
от една страна опазване на околната среда, а от друга – установяване на 
адекватен и щадящ модел на използване на природните ресурси, който да 
гарантира необходимата устойчивост на развитието на областта като единна 
приодно-социална система. 

За целите на настоящата актуализация на стратегията за развитие на 
област Смолян регионалното развитие не се разглежда като тясно 
лимитирано нормативно понятие, засегнато в действащия Закон за 
регионално развитие, а като предметна област със съществено влияние, 
което засяга всички секторни и административни структури. Тя се явява 
пространствена проекция на регионалната политика и управлението на 
регионалното развитие и като такава следва да бъде тясно обвързана 
нормативно и функционално в една обща система за планиране и 
управление на територията. 
 
 

I. Актуализиран социално-икономи

чески профил на областта 
 

1. Географско положение (пространствен анализ на ресурсите) 
 

Област Смолян се намира в Южна България и е разположена в 
централната част на Родопите на територия от 3 192.9 кв. км или 2,9 % от 
територията на страната. Тя има обща граница с областите Пловдив, 
Пазарджик, Кърджали и Благоевград, като на юг областната граница 
съвпада с държавната граница с Република Гърция.  Надморската височина 
на областта е от 450 до 2 191 м.  

Административно областта е разделена на 10 общини, 103 кметства и 
242 населени места. 

Върху голяма част от територията 
се простират гори – 2 093 хил. дка (66%), 
а земеделските земи заемат 851 хил. дка 
(27%).  

Горската растителност е представена 
от широколистни гори - в ниските части и 
иглолистни гори във високите части. 
 
 
 
 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

7

 
 
2. Природни ресурси 

Смолянска област се характеризира със съхранена чиста природна 
среда, което е едно от специфичните предимства, а другото е наличие на 
природни ресурси – руда, минерална вода, горски площи. 

 
2.1. Релеф 
Територията на областта се характеризира с планински релеф, но в 

отделните общини той е с различни проявления. Средната надморска 
височина на областта е в границите от 450 до 2 191 м, което дава отражение 
върху цялостното и социално-икономическо, селищно и инфраструктурно 
развитие. Разнообразието по общини е следното: 

 
Община Релеф 

Баните Територията на общината се характеризира със среднопланински 
релеф, преминаващ на запад във високопланински в обхвата на 
Преспанския дял. Надморската височина се изменя от 450 м в 
долината на р. Арда до 2001 м  при връх Преспа. 

Борино Релефът и се характеризира като планински, силно разчленен и 
заоблен, с високи билни заравнености, дълбоки речни долини, 
ждрела и обширни тектонски котловини. Характерни за района 
са карстовите форми, които са съсредоточени в Триградския 
карстов район. Надморската височина в общината варира от 1 
000 до 1 600 м. 

Девин Релефът е типичен планински, с характерните особености за тази 
част на Родопите – стръмни и на места урвести и недостъпни 
склонове, дълбоки долове и полегати до стръмни и 
леснопроходими била. Разликата в надморската височина е 
твърде голяма от 420 м. под нивото на язовир “Въча” до 2091 м. 
на връх “Голям Персенк”. Разнообразният скален състав е довел 
до формиране на редица природни феномени: дълбоки ждрела, 
пещери, скални образувания и др. 

Доспат Територията на общината се характеризира със среднопланински 
и високопланински  релеф, силно разчленен и заоблен, с високи 
била, дълбоки долини и реки. Средната надморска височина  е 
1000 м. 

Златоград Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се 
стръмни склонове и малки долини разширения и силно развита 
хидрографска мрежа. Община Златоград е с надморска височина 
от 385 до 1118 м. 

Мадан Релефът в общината е полупланински и планински с подчертано 
ерозионно-денудационен характер, с дълбока и гъста речно-
долинна мрежа. Средната надморска височина е около 700 м. 
Преобладават нископланински и хълмисти терени, а долинните 
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склонове са със значителни наклони. 
Неделино Общината е разположена върху терен със силно пресечен 

планинско горист релеф, със средна надморска височина 700м., 
заемаща площ 102,3 кв. км. Релефът е с планинско- хълмист , а в 
по-високите части е планински. 

Рудозем Релефът на общината е подчертано ерозионно-денудационен с 
дълбока и гъста речно-долинна мрежа. Средната надморска 
височина е от 700 до 800 м. Преобладават нископланински и 
хълмисти терени, а долинните склонове са със значителни 
наклони. 

Смолян Планински релеф, със средна надморска височина 1 230 м. 
Чепеларе Теренът на общината има типичен планински характер. 

Преобладават стръмните  терени  с  предимно  сенчесто 
изложение и надморска височина 1000 – 1600 м. Най-високата 
точка на територията е връх “Персенк” – 2091 м. 

 
Най - високи върхове в Родопите 
 

Върхове Надморска височина /м/ 
Голям Перелик 2 191 
Голям Снежник /Карлък/ 2 188 
Голям Персенк 2 091 
Персенк 2 074 
Солището 1 891 
 

2.2. Климат 
  
Територията на Смолянска област обхваща пояс с предимно 

планински  климат, който в югоизточните части на района е преходно 
средиземноморски.  Характеризира се с мека и снежна зима, и прохладно 
лято. По общини проявлението е както следва: 

 
 

Община Климат 
Баните Територията на общината попада в област с преходно – 

средиземноморски климат, както и в преходен във 
височинно отношение - нископланински, среднопланински 
и високопланински вариант. Средната годишна 
температура на въздуха е между  2° и 9° С. Лятото е 
умерено топло, а зимата е относително мека, което се 
дължи на средиземноморското влияние върху климата. По 
високите била и северните склонове снегът се задържа от 4 
до 6 месеца. 

Борино Климатът в община Борино е умереноконтинентален до 
преходноконтинентален. Зимата е продължителна, снежна 
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и сравнително мека, понякога с остри и продължителни 
застудявания. Лятото е кратко, прохладно и влажно, а 
есента - продължителна и топла. Средногодишната 
температура варира от 9 до 13° С. Поради сравнително 
голямата надморска височина (1000 - 1600 м) на 
територията на общината се създават условия за почти 
ежедневни температурни инверсии. 

Девин Територията на общината попада в област с преходно –
континентален климат. Характеризира се с по-ниски летни 
температури и по-обилни валежи. Есента е по-топла от 
пролетта. Максималните темепратури настъпват през 
месеците юли и август, а минималните през месец 
февруари, като средногодишната температура е 15° С. 

Доспат Климатът е преходно континентален със слабо 
средиземноморско влияние, със средна годишна 
температура 8.1° С. Характеризира се с  мека зима и 
прохладно лято. Валежите  ( 976 мм – дъжд и сняг) , са над 
средните  за страната .  Максималната снежна покривка  е 
105 см  и се задържа  от 80 до 120 дни . 

Златоград В климатично отношение районът принадлежи към 
континентално-средиземноморска климатична област. 
Средногодишната температура на въздуха е 10,8° С с 
максимум през юли 20,6° С и минимум през януари - 0,8° 
С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. 

Мадан Община Мадан попада в континентално-
средиземноморската област, южнобългарската климатична 
подобласт, източнородопски и ниско климатичен район, а 
частите над 1000 м н.в. в планинска климатична област. 
Средната годишна температура е 10 ° С, средногодишната 
влажност на въздуха – 77,25 %, а средната 
продължителност на дните със снежна покривка в 
годината е 70. 

Неделино Климатът е преходно – континентален и планинско- 
хълмист, като в югоизточните части e преходно- 
средиземноморски. Месеците юли и август се 
характеризират с високи температури, а януари и февруари 
с минимални. Средна годишна температура e 20 °С. 
Снежната покривка е нетрайна, но във височини, на някои 
склонове със северна експозиция се задържа за по-дълго 
време. 

Рудозем Климатът на община Рудозем е умерено-континентален. 
Средната годишна температура е 9,4°С, средната лятна 
температура (през месец юли) е 19,4°С, а средната зимна 
температура (през месец януари) е 1,6°С. Преобладават 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

10

северни и северозападни ветрове.  
Смолян Климатът е преходно-континентален със слабо 

средиземноморско влияние, със средна годишна 
температура 8.1°С, мека зима и прохладно лято. Валежите 
(967 мм - дъжд и сняг), са над средните за страната. 
Максимална снежна покривка е 105 см и се задържаща се 
от 80-120 дни. 

Чепеларе Община Чепеларе попада в обсега на планинския 
климатичен район съобразно надморската височина, към 
европейско – континенталната климатична  област и към 
преходно – континенталната подобласт. Важно значение за 
формирането на климата има разположението на 
Родопския масив в граничните зони на умерено – 
континенталния климат и влиянието на 
средиземноморския басейн. Поради чувствителното 
влияние на средиземноморието зимата е мека и топла. 
Снежната покривка се задържа сравнително дълго, между 
80 и 120 дни в годината със средна дебелина за м. януари и 
февруари 30 – 80 см. Пролетта настъпва значително късно 
– в средата на м. май, есента е топла и суха, лятото – 
прохладно и свежо. 

 
2.3. Води 
 
По - големи реки в областта: 

Реки Дължина /км/ 
Арда 241,3 
Въча 111,5 
Чепеларска река 85,9 
 

По общини водните ресурси са следните: 
 
Община Баните 

  Водите в общината са разделени на два вида: повърхностни /реки и 
язовири / и подземни  /пресни и минерални/. Речната мрежа е представена 
от реките Малка Арда, Давидковска, Глогинска, Загражденска, Боровица и 
Рибен дол и десетки малки приточета. На територията на общината се 
намират  микроязовир “Давидково”, с обща площ 20 дка, полезен обем 180 
хил. куб.м  и Рибарник “Глогино”- 5 дка. Термалният извор в с. Баните е с 
дебит 18 л/сек. и температура 43°, което предопределя развитието на 
общината като балнеокурорт. 
 

Община Борино 
 През общината преминава река Буйновска и Боринска, както и 
множество дерета - кастракли дере, деринкулук дере, чатак дере, тютюнско 
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дере, чамашик дере, оман дере. В община Борино в местността „Кастракли” 
се намира микроязовир “Извора”, който е с площ 36 дка и полезен обем 180 
хил.куб.м. Качествата на повърхностните и подземни води се определят 
като добри. 
 

Община Девин 
 Поради голямата надморска височина, обилните валежи, 
дълготрайното задържане на снеговете и най-вече наличието на висока 
дървесна растителност, районът се отличава с богатството си на водни 
ресурси: реки, язовири, карстови и минерални извори. Водните ресурси 
заемат 4 189 дка от територията на общината. 
 През нея преминават реките Въча, Девинска, Широколъшка, 
Триградска, Лясковска и други по-малки притоци. В местността “Чаирите” 
се намират шест наклонени езера със свлачищен произход – Чаирски езера. 
Най - високото езеро “Синият вир” е разположено сред девствени 
иглолистни гори. 
 На територията на Община Девин се намират язовирите: „Цанков 
камък”, „Тешел”  и микроязовир “Аванлий” . В Девин има няколко 
минерални извора с температура 37-44°С. Сертифицирани от 
Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда 
и водите са: Термоминерално находище “Девин”, “Беденски бани”, 
“Михалково”, “Настан - 1”, “Настан - 2”, “Барутен извор”- гр.Девин. Водата 
е чиста, безцветна, вкусна, няма мирис, със средна концентрация на 
минерали и съдържа натриеви хидрокарбонати и малки количества флуор. 
Разработването и пълното оползотворяване на наличните минерални извори 
е важна предпоставка за развитието на балнеотуризма в района. 
 

Община Доспат 
По-големите реки, които преминават през територията на общината, 

са р. Доспат и р. Караджадере. Язовир “Доспат” е с дължина 18 км, 
широчина 3 км, дълбочина 40м, водовместимост 420 млн.куб.м. Язовирът се 
използва за добив на електричество, рибовъдство, риболов и воден туризъм. 
Тук е изградено първото стъпало от впечатляващата по замисъл, проект и 
реализация – огромна за мащабите на страната водносилова каскада 
“Доспат – Девин – Кричим” (“Доспат - Въча”) - част от която е хидровъзела 
“яз. Доспат”. Водата от хидровъзела се пренасочва към ВЕЦ „Тешел“ и след 
това по веригата, както следва: ВЕЦ „Девин“, язовир Цанков камък, ВЕЦ 
„Цанков камък“, язовир Въча, ПАВЕЦ „Орфей“, язовир Кричим, ВЕЦ „Въча 
–ІІ“, ВЕЦ „Въча - І“ и ВЕЦ „Кричим“. На територията на общината  са 
установени общо 2 извора на минерални води, но няма проучвания относно 
техните лечебни свойства. 
 

Община Златоград 
През територията на общината преминава р. Върбица, която е с 

дължина 98,1 км и водосборна площ 1 202,8 км. Притоци на р. Върбица са 
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реките Неделинска и Кушленска. На територията на Община Златоград се 
намират язовирите  - “Златоград” и микроязовир "Заставата". В 
Ерморечието има геотермалното находище на гореща минерална вода. 
Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Температурата на водата е 80–
100° С, а динамичните запаси 30 – 100 л/сек , средно 60 л/сек . Химичният 
състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и 
село Баните - Смолянска област. 
 

Община Неделино 
През територията на общината минава река „Неделинска”, която се 

влива в река „Върбица”. По-големи реки са „Мързянска” и „Козарска”. 
Разполага с по-голямо количество подпочвени води, малки артезиански 
кладенци, повърхностни. 
 

Община Мадан 
През общината преминават р.Арда, р.Маданска и р.Черна. В с. Букова 

поляна  се намира микроязовир “Букова поляна", с площ 1.5 дка и полезен 
обем 20 хил. куб.м. Подземните води в района са представени от 
пукнатинен и грунтов тип. Преобладават изворните водохващания – 
каптажи. Съществуват подходящи условия за изграждане на малки ВЕЦ по 
течението на р. Арда и р. Черна. 
 

Община Рудозем 
През територията на общината преминават р.Арда, р.Чепинска и 

р.Елховска. Най-големи водни количества (45% от годишния отток) 
протичат в реките през зимния период. Летният отток е съвсем малък и едва 
достига 10%. 

 
Община Смолян 
През територията на общината преминават р.Арда, р.Черна, р. 

Широколъшка, р.Стойченска, р. Мугленска и р. Малка Арда. На 
територията на Община Смолян са микроязовирите: “Кирянов гьол”, с обем  
200 000 куб.м; “Лагера”, с обем  80 000 куб.м; “Барутин”, с обем 19 000 
куб.м; “Хайдушки поляни”, с обем  178 000 куб.м; “Горово”, с обем 90 000 
куб.м; Смолянски водопад, който обхваща площ от 0.2 ха и “Пампорово”,  
който е с площ 72 349 кв.м и полезен обем 250 хил.куб.м. 
 

Община Чепеларе 
През нея преминават реките Чепеларска, Янчовска и Лопухска. Най-

голямата и основна река, която разделя на две неравни части община 
Чепеларе, е река Чепеларска, десен приток на Марица. Водосборният 
басейн на региона се оформя изцяло от левите и десните притоци на река 
Чепеларска, които са с дъждовно-снежно подхранване. Водният дебит на 
притоците е значителен през по-голямата част от годината. Река Янчовска 
събира няколко карстови извора, които имат общ минимален дебит 12 л/сек. 
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Лопухската река пък е в района на карста, който отвежда значителна част от 
дебита на водата в извора на Чепеларе. Този извор е с минимален дебит 60 
л/сек. Хидроложките условия в котловината са твърде благоприятни. Реките 
и доловете са с добре оформени корита, със скални дъна и стабилни 
брегове. 
  

 
Важен хидроложки ресурс за областта са минералните извори. 

Девин е известен най-вече с чудесните свойства на минералната си вода. 
Нейната температура на отделните извори е между 37-42 ° С. Поради своята 
хипотоничност тя е особено подходяща за питейно балнеолечение при 
бъбречно-урологичните  и стомашно-чревните заболявания. При външно 
прилагане на минералната вода може да се постигне намаляване на 
артериалното налягане, овладяване на ставната болка и подобряване на 
функционалното състояние на ставите.  

Община Баните е другият балнеоложки център, който се намира в 
източната част на Смолянска област, на 270 км от София, на 130 км от 
Пловдив и на 56 км от Смолян. В центъра на с.Баните е открит топъл 
минерален извор, който според преданията датира още от римската епоха. 
Водата е с температура 35 - 43°С. Минералната вода е със съдържание на 
азот, хидрокарбонати, сулфатни, натриеви, калиеви и флуорни съединения. 
Разнообразното й минерално съдържание я прави подходяща за 
профилактика и лечение на широк спектър заболявания на опорно-
двигателния апарат, стомашно-чревния тракт,  периферната нервна система 
и пр. 

2.4. Почви 
 
Почвеното разнообразие в Смолянска област не е голямо. Най-характерни 
са кафяви горски почви. 
Община Почви 
Баните Почвеното разнообразие в общината се обуславя от 

разнообразието на релефа, растителността, почвообразуващите 
основни скали и специфичните климатични условия. В 
земеделските територии преобладават кафявите горски почви 
със слабо кисела реакция, които са със среднопродуктивни 
възможности. На територията на горския фонд почвеното 
разнообразие е значително: планинско – горско тъмноцветни, 
разпространени под смърчовите насаждения; канелените 
горски почви, следвани от планинско – ливадните и алувиално 
– ливадните. 

Борино Община Борино попадат в агроекологическия район на 
кафявите горски почви. Като почвен вид преобладават 
кафявите горски и канелените горски почви. По механичен 
състав тези почви са песъкливо-глинести и глинесто-песъкливи, 
рохкави. Характерното за почвите в региона е, че те са със 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

14

сравнително слаб, повърхностно разположен хумусен слой, а 
наклона на терена е значителен. Почвите се характеризират със 
слабо до средно плодородие. Хумусният им хоризонт има 
малка мощност (10-20 см), а профилът 40 - 60 см. Наличието на 
хумус е в граници от 1.14- 4.15 %. Почвената реакция е от 
слабо до средно кисела. 

Девин Почвите на територията на общината са предимно кафяви 
горски, плитки, средно ерозирали. Характерното за почвите в 
региона е, че те са със сравнително слаб, повърхностно 
разположен хумусен слой. 

Доспат Община Доспат попада в агроекологическият  район  на 
кафявите горски почви. По механичен състав тези почви са  
песъкливо-глинести и глинесто песъкливи, рохкави. Хумусният 
им  хоризонт има малка  мощност (10 – 20  см), а профилът  40 
– 60 см. Съдържанието на органичното вещество е ниско и 
определя  почвите в общината  като слабо хумусни. Наличието 
на хумус  е в  граници  от 1.14- 4.15 %. Почвената реакция  е от 
слабо до  средно кисела. 

Златоград Почвите са предимно кафяви-горски, а на по – голяма 
надморска височина планинско-ливадни. Механичният състав е 
силно пропусклив и при неравномерно разпределение на 
валежите рефлектира върху продуктивността им. 
Съдържанието на хумус варира от 0.5% до 2.8% , а общия азот - 
0.05% до 0.15 %. 

Мадан Най-високите части са заети от планинско-ливадни почви. 
Планинските склонове са покрити от тъмнокафяви и 
светлокафяви почви. Срещат се и канелените горски почви, 
които са най-силно засегнати от ерозионните процеси. 
Азоналните почвени типове са представени от алувиално-
ливадните почви по терасите на по-големите реки . 

Неделино Най-разпространените почвени видове на територията на 
общината са: канелени горски, кафяви горски тъмни, кафяви 
горски преходни, кафяви горски светли, алувиално-ливадни  и 
хумусно-карбонатни. Канелените и светли горски почви със 
скелетно -чакълеста структура. 

Рудозем Преобладаващите почви на територията на община Рудозем са 
кафяви горски и алувиално-ливадни. 

Смолян Съгласно картата за райониране на почвите в България, 
Община Смолян попада в агроекологическият район на 
кафявите горски почви. По механичен състав тези почви са 
песъкливо-глинести и рохкави. Хумусният им хоризонт има 
малка мощност – 10-20 см, а профилът 40-60 см. Съдържанието 
на органичното вещество е ниско и определя почвите в 
общината като слабо хумусни. Наличието на хумус е в граници 
от 1.14-4.15 %. Почвената реакция е от слабо до средно кисела.  



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

15

Чепеларе Почвената покривка е общо взето от типа кафяво-хумусни 
карбонати. Срещат се също и ливадни почви в поясите под 
горските масиви. Съставът на почвите е песъчливо-глинест или 
песъчлив. Във вертикална посока те са разположени в 
диапазона от дълбоки до плитки.  

 
2.5. Полезни изкопаеми    

 
Потенциалът от подземни богатства на Смолянска област е доказван 

недвусмислено. Съществуват реални възможности за откриване на нови 
запаси в Маданското рудно поле, както в по известните находища, така и в 
нови площи. Маданският руден район е представен с почти шест успоредни 
стръмни рудоносни разлома, които са ориентирани в северозападна посока. 
По тяхното протежение са локализирани много жилни и метасоматични 
находища - например Рибница - Шахоница - Белевица, Върба - Крушов дол 
- Стратиев камък, Караалиевски дол - Петровица - Ерма река, Шаренка - 
Бориева река - Гюдюрска и Сполука - Страшимир. Към Маданския руден 
район спадат и оловно - цинковите находища край Неделино.  Общо за 
миналото столетие в областта са добити около 100 млн. тона руди, 
съдържащи около 5 млн. тона метали  олово и цинк, 1700 тона сребро и 
около 100 тона злато. 
     Неусвоените възможности на оловно-цинковите находища на региона, 
новооткритите проявления за златни и сребърни руди, неизползваният 
потенциал на находищата на индустриалните суровини  /негматити, графит, 
флуорит и др./, на скалнооблицовъчни и декоративни скали, на 
разнообразни строителни материали, минерални и термални води, са реална 
база за икономическо и социално развитие на Смолянска област. Това може 
да стане чрез един нов преглед на наличната огромна геоложка информация 
за региона, нейното интерпретиране в духа на новите геоложки теории и 
нови икономически принципи, с цел изготвяне и предоставяне на 
заинтересованите инвеститори една гарантирана за успешен бизнес 
достоверна основа от данни и насоки за потенциала от подземни богатства 
на региона. 
По общини полезните изкопаеми са разпределени по следния начин: 
 
Община Полезни изкопаеми 
Баните Предимно олово, цинк, уран и др. Находищата формират т. 

нар. Давидковско рудно поле. Нерудни: варовик, глина, речен 
пясък, чакъл и др. 

Борино Няма значими залежи. 
Девин Характерни за района са подземните богатства – флуорит, 

калиевонатриев пегматит, мрамори и скално облицовъчни 
материали. 

Доспат Няма значими залежи. Експлоатацията на наличните уранови 
находища  в общината е  преустановена от 1992г. 
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Златоград На територията на общината се намират находища на оловно 
- цинкова руда. 

Мадан На територията на общината има най-много находища на 
оловно - цинкова руда и полиметалните руди. Оловно-
цинковите находища имат жилен произход, като някои 
рудоносни жили имат дължина до няколко километра.  

Неделино С най-голямо стопанско значение са нерудните полезни 
изкопаеми-варовик, чакъл, пясъци (строителни материали). 
На територията на общината има слаби залежи на оловно –
цинкови руди .  

Рудозем На територията на общината има обширни залежи на оловно-
цинкова руда, скално-облицовъчни материали – риолитови 
тикли и мраморни брекчи. 

Смолян На територията на Община Смолян има следните полезни 
изкопаеми: 
- кафяви въглища – неразработени;  
- 5 проучени но неразработени находища на оловно-цинкови 
руди;  
- 3 проучени но неразработени находища на сребро;  
- варовици по поречието на р. Арда; гнайс и глини. 
- мрамор и инертни материали; 

Чепеларе Мраморна кариера за добиване на варовик в района на село 
Хвойна. 

 
 
 

3. Демография 
 
Постоянното население на област Смолян, според данни от НСИ в 

края на 2011 год. е 120 456 души при средна гъстота 37.7 души на кв.км. За 
страната средната гъстота е 66 души на кв.км. Продължава тенденцията на 
намаляване на броя на населението, формирала се още след 1992 год. 

  
 
Население на областта по години 
 

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
144558 138802 137005 135029 133015 131010 129731 128200 126536 124795 122602 120456 

 
В сравнение с предходната 2010 год., броят на населението намалява с 

2 146 души или с 1.8%. По отношение на Преброяването населението е 
намаляло с 1 296 души (1.1%). 
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През 2011 год. населените места в област Смолян са 242, от които 

осем са градове и 234 - села. В най-малката по брой на население община 
Борино живеят 3 597 души или 3.0% от населението на областта, а в най-
голямата - Смолян - 40 941 души (34%). 

 
Население към 31.12.2011 год. по общини, местоживеене и пол 

          (Брой) 

Общини 
Общо Градове Села Гъстота 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени (жители/ 
км 2) 

Област Смолян 120456 58717 61739 66060 32003 34057 54396 26714 27682 37.7 
Баните 5031 2419 2612 - - - 5031 2419 2612 16.7 
Борино 3597 1827 1770 - - - 3597 1827 1770 20.8 
Девин 12800 6247 6553 6929 3324 3605 5871 2 923 2948 22.3 
Доспат 9008 4473 4535 2390 1163 1227 6618 3310 3308 31.9 
Златоград 12207 5904 6303 7116 3407 3709 5091 2497 2594 71.2 
Мадан 12188 6006 6182 5791 2886 2905 6397 3120 3277 69.6 
Неделино 7088 3472 3616 4483 2197 2286 2605 1275 1330 69.3 
Рудозем 10007 4940 5067 3735 1828 1907 6272 3112 3160 54.7 
Смолян 40941 19765 21176 30313 14608 15705 10628 5157 5471 47.9 
Чепеларе 7589 3664 3925 5303 2590 2713 2286 1074 1212 20.2 

 
В края на 2011 год. в градовете на Смолянска област живеят 66 060 

души или 54.8% от населението на областта. Относителният дял на 
населението в градовете постепенно нараства - през 1995 год. той е бил 
51.4%, през 2000 год. - 51.6%, а през 2005 год. - 53.0%. В абсолютни 
стойности градското население намалява със 740 души. В резултат на 
естествения прираст населението в градовете е намаляло с 230 души. 

      
Население към 31.12. по градове 

           (Брой) 
Градове 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Общо 72592 71753 70807 70034 69427 69311 68910 68590 68129 67415 66060 
Смолян 32929 32712 32347 32110 31988 31979 31922 31848 31718 31404 30313 
Златоград 7887 7732 7622 7493 7383 7363 7289 7225 7110 7077 7116 
Девин 7485 7462 7353 7251 7166 7175 7128 7094 7054 6996 6929 
Мадан 6573 6327 6214 6117 5996 6008 5999 5987 6007 6026 5791 
Чепеларе 5633 5645 5607 5598 5572 5562 5458 5457 5412 5344 5303 
Неделино 5129 5094 5008 4941 4876 4828 4795 4706 4641 4529 4483 
Рудозем 4198 4017 3929 3816 3764 3728 3671 3636 3583 3499 3735 
Доспат 2758 2764 2727 2708 2682 2668 2648 2637 2604 2540 2390 

 

В селата живеят 54 396 души или 45.2% от цялото население. 
Населението на селата е намаляло с 556 души. В резултат на отрицателния 
естествен прираст населението в селата  намалява с 547 души.  

Разпределението на населението по пол и местоживеене е 
приблизително еднакво. От всички мъже в състава на населението 54.5% 
живеят в градовете. За жените този относителен дял е 55.2%. 

 
Население по възраст към 31.12. 

 

 
 

Запазва се процесът на остаряване на населението. Докато през 
2009 год. относителният дял на младите до 15 год. е 11.8%, а този на лицата 
на възраст над 65 години - 16.6% от цялото население, през 2010 год. тези 
дялове са съответно 12.0% и 17.2%. През 2011 год. относителният дял на 
младите е 11.6%, а възрастното население вече съставлява 18.1% от цялото 
население. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените 
отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 
години е 21.3%, а на мъжете - 14.8%.  
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Население по общини и възрастови групи към 
31.12.2011 год.

до 14 15 - 64 65+
 

 
Към 31.12.2011 год. в областта има шест столетници и всички те са 

жени. Три от тях живеят в села и три в градове. Навършилите 99 години са 
10, от които трима са мъже и седем -  жени. 

 
Население към 31.12.2011г. по пол и възраст 

 
                                      Възраст (в навършени години) 
 Общо  0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ 
Област 
Смолян  120456 4645 4660 4678 5616 6609 7788 8109 8096 8849 9417 10748 10274 30967 
   Мъже 58717 2348 2435 2461 2928 3544 4192 4291 4187 4504 4757 5325 4888 12857 
   Жени 61739 2297 2225 2217 2688 3065 3596 3818 3909 4345 4660 5423 5386 18110 
В 
градовете 66060 2824 2876 2726 3272 3763 4643 4876 4898 5113 5228 5953 5457 14431 
   Мъже 32003 1418 1488 1398 1687 1939 2452 2550 2496 2519 2568 2858 2591 6039 
   Жени 34057 1406 1388 1328 1585 1824 2191 2326 2402 2594 2660 3095 2866 8392 
В селата 54396 1821 1784 1952 2344 2846 3145 3233 3198 3736 4189 4795 4817 16536 
   Мъже 26714 930 947 1063 1241 1605 1740 1741 1691 1985 2189 2467 2297 6818 
   Жени 27682 891 837 889 1103 1241 1405 1492 1507 1751 2000 2328 2520 9718 
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Средната раждаемост в страната е 9.6 на хиляда. Област Смолян е с 

най-ниска раждаемост сред всички области в страната- 6.5‰.  
През изминалата 2011 год. са регистрирани 790 родени деца. От тях 

788 ( 99.7%) са живородени. Мъртвородените деца са 2. 28 от живородените 
деца са близнаци - 11 момичета и 17 момчета. През 2010 год. са били 46. 

В сравнение с предходната година броят на регистрираните 
живородени деца е намалял с 238 (23.2%). Броят на живородените момчета 
в областта е равен на живородените момичета - по 394. В предходната 
година - на 100 момчета са съответствали 95 момичета. 

 
Естествен и механичен прираст за 2011г. по общини 

 
Общини Население към  

31.12.2011 
Естествен прираст 
 

Механичен прираст 

 Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 
Област 
Смолян  

66060 32003 34057 -777 
-403 

-374 -654 -289 -365 

Баните 5 031 2 419 2 612 174 105 69 174 105 69 
Борино 3 597 1 827 1 770 -13 -16 3 -32 -15 -17 
Девин 6929 3324 3605 -112 -61 -51 -112 -45 -67 
Доспат 2390 1163 1227 -30 -18 -12 -87 -51 -36 
Златоград 7116 3407 3709 -41 -28 -13 -75 -46 -29 
Мадан 5791 2886 2905 -66 -29 -37 -39 -14 -25 
Неделино 4483 2197 2286 -56 -32 -24 -111 -54 -57 
Рудозем 3735 1828 1907 -9 9 -18 -66 -40 -26 
Смолян 30313 14608 15705 -274 -146 -128 -260 -115 -145 
Чепеларе 5303 2590 2713 -92 -40 -52 -46 -14 -32 
 

Населението на нашата област продължава да намалява и в резултат 
на отрицателния механичен прираст. Разликата между заселените и 
изселените лица е 654, като се затвърждава тенденцията броят на 
изселените да е по-голям от броя на заселените.  Отрицателният механичен 
прираст при жените е 365, а при мъжете 289. 

През 2011 год. изселените от област Смолян са 1 739, от които 150 в 
чужбина и 1 589 в рамките на страната. От тях 449 сменят местоживеенето 
си в рамките на областта. 

Най-голямо движение има по направлението „град-град”. 41.6% (662) 
са сменили местоживеенето си от един град в друг. „От село в град” – 31.7% 
(504). Значително с по-малък относителен дял са миграционните потоци по 
направлението „град-село” - 16.3% (259). Движението между селата е по-
слабо изразено. От преселените 10.3% (164) са по направление „село-село”. 

Заселените в областта са 1 085, 1 069 от населените места в страната и 
16 от чужбина. 
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Основни демографски показатели 
/на 1000 души от населението/ 

 2007г. 2008г. 2009г. 2011г. 
Област Смолян     
Раждаемост 8,1 7,8 8,4 8,3 
Смъртност 12,5 12,2 12,1 12,6 
Детска смъртност 
на 1000 живородени 5,7 4,0 6,6 10,7 
Естествен прираст -4,4 -4,4 -3,7 -4,3 
В градовете     
Раждаемост 9,3 8,8 9,8 9,7 
Смъртност 10,4 9,6 9,9 10,3 
Детска смъртност 
/на 1000 живородени 4,7 4,9 8,9 9,1 
Естествен прираст -1,1 -0,8 -0,1 -0,6 
В селата     
Раждаемост 6,8 6,5 6,8 6,5 
Смъртност 14,9 15,2 14,7 15,3 
Детска смъртност 
на 1000 живородени 7,3 2,6 2,6 13,7 
Естествен прираст -8,1 -8,7 -7,9 -8,8 
 
Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в 

неговата възрастова структура и разпределението му в население под, в и 
над трудоспособна възраст.  

Населението в трудоспособна възраст към края на 2011 год. е 77 198 
души или 64.1% от цялото население, като в сравнение с данните от 
Преброяването намалява с 1 543 души. 

По-малка е промяната в броя на населението под трудоспособна 
възраст. В края на 2011 год. то е 15 010 души или с 246 души по-малко. 
Относителният му дял се запазва същият - 12.5%.  

Населението над трудоспособна възраст нараства с 493 души и към 
31.12.2011 год. е 28 248 души или 23.4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Население под, в и над трудоспособна възраст

12.5%23.4%

64.1%

Под трудоспособна
възраст - 15 010

В трудоспособна
възраст - 77 198

Над трудоспособна
възраст - 28 248
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Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12 по 
местоживеене и пол 

  2009 2010 2011 

 
Под 
трудо- В трудо- 

Над 
трудо- 

Под 
трудо- В трудо- 

Над 
трудо- 

Под 
трудо- В трудо- 

Над 
трудо- 

  способна способна способна способна способна способна способна способна способна 
  възраст възраст възраст възраст възраст възраст възраст възраст възраст 
Област 
Смолян  15 951 81 971 26 873 15665 79566 27371 15010 77198 28248 
   Мъже 8 318 42 207 9 742 8158 41232 9840 7792 40787 10138 
   Жени 7 633 39 764 17 131 7507 38334 17531 7218 36411 18110 
В градовете 9 380 47 080 11 669 9407 45912 12096 9034 44052 12974 
   Мъже 4 848 23 690 4 124 4849 23286 4234 4620 22801 4582 
   Жени 4 532 23 390 7 545 4558 22626 7862 4414 21251 8392 
В селата 6 571 34 891 15 204 6258 33654 15275 5976 33146 15274 
   Мъже 3 470 18 517 5 618 3309 17946 5606 3172 17986 5556 
   Жени 3 101 16 374 9 586 2949 15708 9669 2804 15160 9718 

 
Върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст 

влияние оказва както остаряването на населението, така и направените 
законодателни промени направени през последните години в определянето 
на възрастовите граници на населението при пенсиониране. 
За 2007г. -  Население в трудоспособна възраст - за мъжете 16 - 63, за 
жените - 16 - 59 навършени години 
Население над трудоспособна възраст - за мъжете над 63, за жените - над 59 
навършени години 
За 2008г. -  Население в трудоспособна възраст - за мъжете 16 - 63, за 
жените - 16 - 59,5 навършени години 
Население над трудоспособна възраст - за мъжете над 63, за жените - над 
59,5 навършени години 
За 2009г. -  Население в трудоспособна възраст - за мъжете 16 - 63, за 
жените - 16 - 60 навършени години 
Население над трудоспособна възраст - за мъжете над 63, за жените - над 60 
навършени години 
За 2010г. -  Население в трудоспособна възраст - за мъжете 16 - 63, за 
жените - 16 - 60 навършени години 
Население над трудоспособна възраст - за мъжете над 63, за жените - над 60 
навършени години 
За 2011г. -  Население в трудоспособна възраст - за мъжете 16 - 63, за 
жените - 16 - 60 навършени години 
Население над трудоспособна възраст - за мъжете над 63, за жените - над 60 
навършени години 

Установените трайни негативни тенденции в развитието на 
населението водят до влошаване на демографският профил в областта, 
изразяващ се във влошаване на възрастовия състав на населението, 
намаляване на възпроизводствения (репродуктивния) потенциал, 
понижаване на  трудовите възможности на местното население. 
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Неблагоприятните демографски тенденции наблюдавани в област 
Смолян водят както до загуба на демографски, така и до загуба на човешки 
потенциал. Комбинацията между ниска раждаемост, висока смъртност и 
отрицателни миграционните потоци е възможно да породи недостиг на 
работна сила в бъдеще и да доведе до намаляване на инвестиционната 
привлекателност на Област Смолян. 

Промяната в установените негативни тенденции в демографското 
развитие на областта е трудно осъществимо без коренна промяна в режима 
на възпроизводство. Очакванията за периода са свързани със задълбочаване 
на негативните тенденции, което ще доведе до засилване на процесите на 
обезлюдяване на малките населени места на територията на Смолянска 
област. 

 
4.Икономическо развитие 
 
а/ Промишленост 
57% от фирмите в област Смолян са с  печалба през 2010 година. 

Фирмите приключват 2010 год. с положителен финансов резултат - печалба 
в размер на 5 млн. лева.   

С печалба са приключили 57% или 3 057 предприятия и фирми  с общ 
положителен резултат 77 млн. лева. С обща загуба от 72 млн. лева са 1 354 
фирми или 25.3% от фирмите. С нулев финансов резултат са 17.7% или 948 
фирми. 

Най-печеливши са средните предприятия, в които заетите лица са от 
50 до 249. Реализираният от тях краен финансов резултат е печалба в размер 
на 16 млн. лева.  

Най-губещи са малките предприятия със заети лица от 10 до 49, в 
които е реализирана загуба - краен финансов резултат в размер на 11 млн. 
лева. 

В групата на микропредприятията (до 9 заети лица) реализираната 
печалба е в размер на 1 млн. лева, а в групата на големите предприятия (с 
над 250 заети лица) е реализирана загуба - 1 млн. лева. 

 
Разпределение на нефинасовите предприятия според крайния финансов 

резултат от дейността им в област Смолян - 2010 год. 
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Предприятията и фирмите в област Смолян са продали стоки и са 
извършили услуги за 1 017 млн. лeва. В сравнение с предходната година те 
са по-малко със 195 млн.лева или с 16%. 

За 2010 год. в Териториално статистическо бюро са представили 
годишен счетоводен отчет 5 359 предприятия и фирми (нефинансов сектор), 
намалението спрямо предходната година е със 116 фирми. 

42.4 на сто от реализираните в областта нетни приходи от продажби 
са от икономическа дейност ”Преработваща промишленост”. В дейност  
“Търговия: ремонт на автомобили и мотоциклети” са реализирани 24% от 
приходите, а в дейност “Строителство” - 8.7 %. 

Произведената продукция е 821 млн. лева. Намалението  спрямо 
2009 год. е със 179 млн. лева или с 18%. 

Водещи функции в икономиката на областта имат фирмите от 
икономическа дейност ”Преработваща промишленост”, в която е 
произведена 52% от брутната продукция, 11.3% е относителния дял на 
произведената продукция в дейност “Строителство”, 7% в дейност 
„Транспорт, складиране и пощи” и в дейност “Търговия: ремонт на 
автомобили и мотоциклети” - 6%. 

Дребният бизнес, развиван от предприятията с персонал не повече от 
9 заети, е в основата на нефинансовия сектор на областната икономика. На 
него принадлежи преимущественият дял от 92.2% от всички нефинансови 
предприятия през 2010 год. Фирмите с 10 до 49 заети, или т.нар. малки 
фирми, са само 6.5%, средните - с персонал между 50 и 249 заети - 1.1% и 
големите с над 250 заети - 0.2%. 

 
Разпределение на предприятията по групи според броя на заетите в тях 

в област Смолян  през 2009 и 2010 год. 
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Основни показатели за икономическото 
развитие на област Смолян за периода 2007 – 2011 година 

 
 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Разходи за придобиване на дълготрайни материални 
активи - хил.лв. 230923 324895 308407 106394 - 

Придобити дълготрайни материални активи - 
хил.лв. 181302 289505 294737 90465 - 

 
 
 
 

Брой наети по сектори в икономиката в област Смолян за 2010 год. 
 

4.0%

31.4%
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6.6%
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0.4%
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10.3%
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2.2%

1.9%

Селско, горско и рибно стопанство - 3.6%
Добивна промишленост - 4.0%
Преработваща промишленост - 31.4%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 0.6%
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 1.9%
Строителство - 9.3%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 10.3%
Транспорт, складиране и пощи - 3.7%
Хотелиерство и ресторантьорство - 6.6%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.4%
Финансови и застрахователни дейности - 0.7%
Операции с недвижими имоти - 0.4%
Професионални дейности и научни изследвания - 1.3%
Административни и спомагателни дейности - 2.2%
Държавно управление - 6.8%
Образование - 8.7%
Хуманно здравеопазване и социална работа - 5.7%
Култура, спорт и развлечения - 1.4%
Други дейности - 1.1%  

 
През 2010 г. най-голям е бил дялът на наетите в Преработващата 

промишленост – 31.4% от всички наети, следван от тези в Търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети – 10.3% и Строителство – 9.3%. 

Най-добре са били заплатени работещите в Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 
със средна заплата над 1000 лева. След тях се нареждат финансистите и 
застрахователите с над 800 лева и строителите с над 700 лева. С най-ниски 
средни заплати са били работещите в Административни и спомагателни 
дейности с 320 лева, търговците и хотелиерите с под 350 лева. 
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б)  Селско стопанство 
По данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 

година делът на използваната земеделска площ от земеделските стопанства 
в област Смолян спрямо общата за страната е  0,55%. За земеделско 
производство се използват 12,21% от територията на областта, включително 
затревените площи. От общата използвана земеделска площ, 48,8% са 
използваните затревени площи. 

Област Смолян се характеризира с разпокъсани, отдалечени и 
маломерни селскостопанските имоти, в които заради планинския и 
труднодостъпен терен е затруднено използването на механизация.  

По данни на Областна дирекция „Земеделие” – Смолян, към месец 
септември 2012 г., земеделските земи са 716 976 дка, в т. ч. обработваеми – 
170 424 дка. От регистрираните в Картите на възстановената собственост 
земеделски територии, нивите заемат 170 424 дка, трайните насаждения – 
508 дка, ливадите са 232 735 дка и пасищата – 313 309 дка. Този баланс на 
земеделските земи от 2008 г. не се е променил.  

Картофите, фасула и тютюна продължават да бъдат основните култури, 
отглеждани от населението. Очертава се трайна тенденция на намаляване на 
площите, върху които те се отглеждат. Най-осезаемо е намалението на 
площите, на които се отглеждат картофи. През 2010 г. с картофи са се 
засаждали 36 600 дка, а през 2012 г. – 32 800 дка. Причина за това е липсата 
на пазар за произведената продукция, която е с висока себестойност поради 
немеханизираното им отглеждане; вноса на картофи от други страни и 
реализирането им на по-ниски цени от произведените в област Смолян; 
монокултурно отглеждане, което е предпоставка за появата на редица 
болести и неприятели (картофена цистообразуваща нематода, рак по 
картофите и др.); негативни демографски процеси и миграция на 
населението.  

Наблюдава се слабо понижаване на площите, върху които се отглеждат 
ягоди (405 дка през 2012 г. спрямо 415 дка през 2011 г.), като площите, на 
които се отглеждат малини се запазват (2011 г. - 124 дка,  2012 г. - 129 дка).  

През 2012 г. спрямо 2011 г. се забелязва увеличение на площите, върху 
които се отглеждат царевица за зърно (1278 дка през 2012 г. спрямо 1090 
дка през 2011 г.) , царевица за силаж (200 дка през 2012 г. спрямо 100 дка 
през 2011 г.), както и при овеса (1230 дка през 2012 г. спрямо 895 дка през 
2011 г.). Това се дължи на факта, че концентрираните фуражи за изхранване 
на животните се доставят от равнинните части на Р България и то 
единствено използвайки автомобилния транспорт, което води до 
изключително оскъпяване на фуражите.  

Броя на животновъдните стопанства през 2012 г. е намалял с 400, 
спрямо 2011 г.  

В сектора говедовъдство, в едно стопанство се отглеждат средно 1.1 
крави. 90% от всички крави в областта се отглеждат в стопанства с до 5 
крави, а 10% са стопанствата с 5 и над 5 крави.  
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52% от всички овце в областта се отглеждат в стопанства с под 50 броя, 
а 48% - в стопанства с 50 и над 50 броя овце. Средният брой на овцете в 
стадата е 5. 

Запазва се тенденцията за намаляване броя на кравите в областта, 
поради ниските изкупни цени на произведената животинска продукция, 
високите цени на концентрираните фуражи, демографски процеси. 

В област Смолян няма действащи кланници и месопреработвателни 
предприятия. Функционират 13 броя млекопреработвателни предприятия, 
които са одобрени със Заповед на министъра на земеделието и храните за 
изкупвачи на краве мляко. 

Един от основните източници на финансови средства за подпомагане 
развитието на земеделието е „Програмата за развитие на селските райони 
2007 – 2013”. За периода от стартиране на програмата до 30.09.2012 г. в 
Областната дирекция на ДФ „Земеделие” – Смолян са приети 620 бр. 
заявления, от които са сключени 401 бр. договори с обща сума на 
субсидиите в размер на 95 212 340,97 лева. Като изключим 
инфраструктурните и горските мерки, и мярката за насърчаване на 
туристически дейности, от постъпилите в областта средства, средствата за 
подпомагане извършването на земеделски дейности са 8 600 725,30 лева.  

б) Горско и ловно стопанство 
Характеристика и управление на горския фонд 
Общата площ на горските територии в област Смолян е 246 253 ха, 

като от тях: 
- 72.7% са Държавен горски фонд,  
- гори на Министерство на околната среда и водите 0.2%, 
- недържавните горски територии (общини, ГПК, физически и  

юридически лица, религиозни организации) - 27.1%.  
На територията на областта има 107 ревира, управлявани и 

топанисвани от 24 горски кооперации и 26 сдружения. В ревирите 
възстановяването е в  съсобственост, като собствениците притежават 
идеална част от площта. 

Обособени са 13 държавни горски стопанства и едно държавно ловно 
стопанство.  

С обнародване на новия Закон за горите в Държавен вестник, брой 19 
от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., за управление на горските територии - 
държавна собственост, се създават 6 държавни предприятия на територията 
на РБългария (чл. 163, ал. 1). Южноцентралното държавно предприятие 
осъществява дейността си на територията на областите Смолян, Пловдив 
Пазарджик и Кърджали и е със седалище в к.к Пампорово, област Смолян.  

Ползване от горите 
По финансови планове, представени в ЮЦДП – Смолян в началото на 

2012 г. се предвижда в държавните горски и ловни стопанства да се добият 
327 694 м3 дървесина. От началото на 2012 г. са реализирани 203 393 м3 
дървесина или 62 % изпълнение спрямо началния разчет за 2012 г.  
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При продажните цени от склад се наблюдава увеличение в сравнение с 
цените на продадената дървесина през 2011 г. Към края на 2011 г. 
продажната цена от склад на 1 м3 обезличена дървесина е била 83,37 лв., а 
от началото на 2012 г. е достигнаъта цена от 88,85 лв./ м3 или 6%-но 
увеличение. Основната причина е засиленото търсене на дървесина от 
началото на 2012 г. и достигнати значително по-високи цени при 
провеждане на търговете. Най-ниски са средните продажни цени в 
стопанствата с преобладаваща средна и дребна строителна дървесина – 
Държавни горски стопанства – Златоград, Славейно и Смилян. По-високи 
средни цени в останалите стопанства се дължат на това, че в тях се добива и 
продава по-едра и по-ценна дървесина с по-високи единични цени. 

Средният разход за добив до временен склад за 1 м3 обезличена 
дървесина през 2012 г. е 22,69 лв., като през 2011 г. той е бил 22,85 лв./м3. 
Причината за незначителния спад са достигнатите по-ниски цени при 
проведените процедури за възлагане на добива в част от стопанствата. 

През 2012 г. на физически лица за собствени нужди е предвидено да 
бъдат продадени 47 851 м3 дървесина на корен. До края на месец септември 
2012 г. са продадени 34 705 м3 дървесина, което представлява 73 % от 
разчета. От склад е предвидено да се продадат по ценоразпис 18 285 
пространствени м3дървесина, предимно дърва за огрев 

За извършване на лесокултурни дейности в териториалните поделения 
в област Смолян за 2012 г. са предвидении 1 193 007 лева, а изразходваните 
към края на м. септември са 721 570 лв.  

От началото на 2012 г. до края на м. септември са възникнали 46 броя 
горски пожари със засегната площ 312 дка, като в това число върховите 
пожари са на площ 94 дка. 
         

Ловно стопанство 
В област Смолян има едно Държавно ловно стопопанство - „Извора”, 

гр. Девин и шест ловни сдружения – „Сокол”, гр. Смолян; „Глухар”, с. 
Славейно; „Мадан”, гр. Мадан; „ЛС Девин”, гр. Девин; „Доспат”, гр. Доспат 
и „СЛР „Чернатица”, с. Хвойна. 

Проведената таксация на дивеча през 2012 г. спрямо 2011 г. установява 
увеличаване на основните видове дивеч – благороден елен, сърна и дива 
свиня.  

По данни на ЮЦДП – Смолян, през 2012 г. за ловно и рибностопански 
мероприятия са предвидени 265 930 лв., от които към края на м. септември 
са изразходвани 226 645 лв.  

В последните няколко години се забелязва увеличение на нападенията 
на Кафява мечка над домашни животни. Това се дължи както на промяната 
в биологията на вида, така и на въведените със законодателството на Р 
България ограничения за отстрел.          
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г)   Туризъм 
 

Стратегията за развитие на туризма в област Смолян е разработена в 
изпълнение на проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI 
– TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество 
Гърция–България 2007–2013 гадина и като такава следва да бъде утвърдена 
от областния съвет за развитие. 
Настоящата стратегия за развитие на туризма в област Смолян е 
разработена, за да обедини усилията на заинересованите от туристическото 
развитие страни на нейната територия, да очертае основните цели на 
развитието и да послужи като основа за разработването на частта за туризма 
в плановите документи за развитието на областта и съставните общини в 
плановия период 2014-2020 г. 

Основните подходи, които са ръководили екипа при разработването 
на стратегията, са следните: 

Гъвкавост при планирането – разработеният документ не е нещо 
неизменно - догма, която веднъж приета, не може да бъде променяна. 
Напротив, при констатиране на промени в средата за развитие на туризма, 
които не са били предвидени, следва да се отчетат новите тенденции и ако е 
необходимо, да се актуализират целите или да се преосмислят приоритетите 
или мерките за постиганетото им. 

Всеобхватност при планирането на туризма – отчетени са всички 
аспекти на туристическото развитие и всички компоненти на туризма като 
система, както и условията на местната среда, които са неизменна част на 
туристическия продукт (в т.ч. достъпността и състоянието на общата 
инфраструктура, природните и антропогенните ресурсии предлаганите 
видове туризъм, средствата за подслон и местата за настаняване, 
заведенията за хранене и развлечения, туристическата инфраструктура, 
кадрите в туризма, туристическото търсене, институционалните елементи 
на туристическата политика). 

Интегриран подход – независимо, че сам по-себе си туризмът 
представлява териториална система, той е разгледан като част от система от 
по-висок ранг. 

Устойчивост на развитието – планирането на туризма е подчинено 
на идеята за съхраняване на природната среда и културното наследство, и 
минимизиране на негативните природни и социо-културни влияния. 

Осъществимост на плановия документ – към разработването на 
стратегията е подходено реалистично, при отчитане местните условия и 
механизмите за публична интервенция, съобразно политическия контекст 
на национално и Европейско ниво.  

Стратегически подход при планирането на туризма – 
идентифицирани са настоящите проблеми и са набелязани мерки за тяхното 
разрешаване в дългосрочен аспект.  

 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

30

Разработената стратегия за развитие на туризма в област Смолян до 
2020 г.  е изцяло съобразена със стратегическата рамка на туристическото 
развитие на национално ниво. 

 
SWOT - анализ на развитието на туризма в област Смолян 

Обект на SWOT-анализа е системата на туризма в териториалния 
обхват на област Смолян, а средата за нейното развитие включва 
“външните” за териториалната система на отдиха и туризма условия и 
фактори вътре в дестинацията и извън нея. Обобщената картина, която 
следва от подробния ситуационен анализ на състоянието, е представена в 
следната матрица: 

Силни страни Слаби страни 
 Разнообразни и качествени 

природни ресурси, позволяващи 
развитието на широка гама от 
природно ориентирани видове 
туризъм (в т.ч. ски туризъм, 
пешеходен, познавателен, 
приключенски  и екотуризъм, 
балнеолечение и спа туризъм); 

 Богатство на материални и 
нематериални антропогенни 
туристически ресурси, създаващи 
отлични възможности за развитие 
на културен туризъм (в т.ч. 
археологически и архитектурни 
забележителности, музеи, 
съхранени занаяти и техники на 
производства, изключително 
фолклорно наследство с 
национална и световна известност, 
традиции и иновации в 
организирането на културни 
събития и др.); 

 Гъста селищна мрежа, изградена 
предимно от малки населени места, 
разположени  в живописна 
природна среда, с гостоприемно 
население и съхранени белези на 
материалната и нематериалната 
култура  предпоставка за развитие 
на селски и екотуризъм; 

 Наличие на традиции в развитието 
на туризма и утвърдени 
туристически центрове за масов и 
специализиран туризъм; 

 Формиращ се имидж на 
алтернативна туристическа 
дестинация; 

 Разнообразна видова структура на 
туристическия продукт; 

 Недостатъчна усвоеност на 
разнообразните природни и 
антропогенни ресурси; ограничено 
предлагане на специализирани 
културни и природно-познавателни 
програми; 

 Слаба проученост на част от 
туристическите ресурси (особено в 
селата); 

 Незадоволително  опазване и 
поддържане на културното 
наследство; 

 Неадекватно представяне на 
културно-историческото 
наследство и незадоволителна 
интерпретация за целите на 
туризма; 

 Наличие на голям брой малки 
туристически центрове - високи 
изисквания към състоянието на 
техническата инфраструктура и 
ограничени възможности за 
изграждане на икономически 
ефективни туристически 
съоръжения; 

 Затруднен достъп до голяма част от 
населените места и 
забележителностите; 

 Недостатъчен асортимент и 
допълнителни атракции, 
предлагани в заведенията за 
хранене и развлечения; 

 Недостатъчна изграденост на 
специализираната туристическа 
инфраструктура (особено спортни 
съоръжения и водни атракции, 
липса на достатъчно алтернативи 
за „лошо” време и др.); 
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 Съвременна, разнообразна по вид и 
категория настанителна база на 
туризма (в т.ч. висококатегорийни 
хотели и малки обекти със 
специфична атмосфера и 
персонализирано обслужване); 

 Достатъчно голяма база от ЗХР - 
удовлетворява изискванията на 
различни сегменти от 
туристическия пазар; 

 Сравнително добре развита и 
поддържана специализирана 
туристическа инфраструктура – 
главно за ски, пешеходен, 
познавателен, приключенски и спа 
туризъм; 

 Сравнително добра обезпеченост с 
туристическа информация - 
Смолянска област е на първо място 
в страната по брой на 
туристическите информационни 
центрове; поставени са голям брой 
указателни табели и 
информационни табла; 

 Интензивно развитие на 
туристическото предлагане в почти 
всички общини в областта през 
последните години; 

 Наличие на традиции в 
туристическото обслужване и 
кадри, подготвени от учебните 
заведения или по различни 
програми на общините (главно 
готвачи, сервитьори, бармани и 
планински водачи); 

 Умерени, дори ниски цени в 
сравнение с конкурентните 
дестинации в България; 

 Обща тенденция към нарастване на 
туристическото търсене (особено 
на вътрешния пазар), макар и 
неустойчива през последните 
години; 

 Разнообразена структура на 
туристическото потребление; 
повишен интерес към по-
нетрадиционното предлагане и по-
малките туристически центрове 
(особено на вътрешния пазар); 

 Слабо изразена сезонност на 
търсенето и липса на ясно очертан 
„мъртъв” сезон (извън КК 

 Проблеми в поддръжката и 
ефективно стопанисване на 
специализирана инфраструктура, 
изградена с публични средства (в 
т.ч. пешеходни маршрути, 
екопътеки, информационни и 
посетителски центрове и др.); 

 Голяма част от заетите в бранша 
нямат специализирано образование 
в областта на туризма; 

 Дефицит на обучени екскурзоводи 
и аниматори; 

 Слаба чуждоезикова подготовка, 
ограничени комуникативни,  
компютърни и бизнес познания и 
умения, особено на хората от 
малките семейни хотели, къщи за 
гости и други обекти в по-малките 
населени места; 

 Разнообразен по вид, но недобре 
окомплектован туристически 
продукт – нарушен принцип на 
„колективно производство”, 
дисбаланс между предлагането на 
основни и допълнителни услуги и 
ограничено регионално 
сътрудничество; 

 Много от съществуващите 
информационни и посетителски 
центрове не функционират 
ефективно; липсва регионална 
мрежа от  ТИЦ - ограничен достъп 
на туристите до информация за 
предлагането в по-широк 
териториален обхват (извън 
отделните туристически центрове 
и в съседните общини); 

 Независимо от разширения 
териториален обхват на 
предлагането и търсенето през 
последните години, развитието на 
туризма в областта си остава силно 
концентрирано в КК Пампорово и 
водещите три общини Смолян, 
Чепеларе и Девин; 

 Изпреварващ ръст на предлагането 
спрямо търсенето – води до 
намаляваща заетост, понижение на 
цените и спад в преките и 
производните показатели за 
приходите; 

 Остри и задълбочаващи се 
проблеми по отношение 
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Пампорово), заради комбинацията 
между зимен и летен, вътрешен и 
международен, масов и 
алтернативен туризъм, която прави 
Смолян целогодишно атрактивна 
туристическа дестинация; 

 Разнообразена структура на 
международния пазар - 
благоприятна тенденция към 
диверсификация; 

 Създадена частична 
информационна база данни за 
туристическото предлагане на 
района; 

 Реклама на района на национално и 
международно равнище; 

 Наличие на всички атрибути на 
модерна туристическа политика 
(вкл. местни туристически 
сдружения и регионална 
туристическа асоциация); 

 Туризмът е приоритет в почти 
всички планови документи на 
областно и общинско равнище; 

 Голям брой реализирани проекти в 
областта на туризма. 

ефективността на туризма – област 
Смолян е на едно от последните 
места в страната по заетост на 
настанителната база и производни 
приходи от настаняване; 

 Ниските цени на настаняването 
увеличават обема на търсенето , но 
създават рискове от гл.т. на 
възможностите за поддържане на 
високо качество на продукта; 

 Силно доминиращ вътрешен пазар; 
 Кратка продължителност на 

туристическия престой (особено 
при българите); 

 Сериозен количествен спад на 
някои от водещите чужди пазари и 
загуба на други, които са били 
добре развити в миналото (напр. 
пазарът на Германия); 

 Висока и засилваща се сезонност в 
полза на зимния туризъм в КК 
Пампорово през последните 
години; 

 Слаба информационна осигуреност 
на маркетинговата политика – 
липса на актуални проучвания на 
туристите, потенциалния интерес 
към нови продукти и услуги и 
развитието на конкурентните 
дестинации в Българи и чужбина; 

 Наличие в туризма на голям брой 
субекти с различна пазарна 
ориентация и интереси - липса на 
единна визия за бъдещето и 
затруднена координация при 
осъществяването на съвместни 
дейности; 

 Липса на достатъчно подкрепа за 
съществуващите сдружения и 
браншови организации; 

 Затруднена координация и 
комуникация между субектите на 
управлението (от една страна), 
както и между органите на 
управление, бизнеса и местната 
общност (от друга); 

 В плановите документи личи явно 
подценяване на неправителствения 
сектор и неангажирането му като 
партньор в осъществяване на 
дейностите на местно и регионално 
ниво; 
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 С малки изключения, към момента 
в общините няма действащи 
програми за развитие на туризма; 

 Липсват ефективни механизми за 
самофинансиране - силна 
зависимост на управлението от 
международни донорски програми 
и проблематична 
жизнеспособността на проектите 
след оттегляне на външното 
финансиране. 

 
Възможности Заплахи 

 Нарастващ интерес (вътрешен и 
международен) към алтернативни 
видове туризъм и автентични 
дестинации със съхранена 
природна и социо-културна среда; 

 Изразена тенденция на избор на 
кратки почивки в сравнение с 
дълги ваканции - намалява 
сезонността на търсенето и 
улеснява развитието на 
специализирани туристически 
продукти; 

 Прогноза на СТО в периода 2010-
2030 г. броят на международните 
туристически пристигания в 
световен мащаб да нараства средно 
с 3,3% годишно; 

 Стабилна позиция на България на 
международния туристиччеки 
пазар; 

 Развитието на устойчиви форми на 
туризъм и на културните и 
креативни индустрии в регионите е 
приоритет в Стратегическата рамка 
на Националната програма за 
развитие на Република България до 
2020 г.; 

 Близостта до Северна Гърция и 
Бяло море, в съчетание с 
развитието на инфраструктурата и 
отварянeто на границата между 
двете държави, създава нови 
перспективи пред дестинацията; 

 Разкриването на нови ГКПП и 
особено на най-близкия до 
областния център ГКПП Рудозем-
Ксанти през прохода Елидже 
допълнително ще активизира 
трансграничните туристически 

 Сравнително голяма отдалеченост 
от основните генетични центрове 
на туристическото търсене в 
страната (София, Бургас, Варна и 
Северна България); 

 Ограничени възможности за 
привличане на краткотрайни 
посещения от тези центрове; 

 Наличие само на автомобилен 
транспорт; 

 Липса на пътища от първи клас и 
лошо състояние на 
съществуващите пътища; 

 Сравнително неразвита 
икономическа база в областта; 

 Продължаваща тенденция на 
намаляване на броя на населението  
и запазване на тенденцията на 
застаряване на населението; 

 Незадоволително ниво на общото 
състояние на техническата и 
социалната инфраструктура в 
района ( в т.ч. режим на 
водопотреблението, амортизирана 
вътрешна водоснабдителна мрежа, 
липса на изградени пречиствателни 
станции за отпъдни води (освен в 
КК Пампорово), нерегламентирани 
сметища в някои от по-малките 
населени места); 

 Значителна затопляне на климата 
през последните години – заплаха 
за условията за зимни спортове; 

 Ограничения при туристическото 
усвояване, във връзка със 
защитения статут на значителна 
част от територията -  „Натура” 
2000; 

 Различни собственици на 
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пътувания; 
 Предвижданата в Националната 

стратегия за регионално развитие 
(2012-2022) реализация на пътното 
трасе на т. н. Южна хоризонтала от 
Петрич до Бургас през територията 
на Смолянска област ще обвърже 
териториално южните области на 
страната и ще съдейства за 
увеличаване на потока, особено от 
български туристи, през и към 
района на Родопите; 

 Наличието на значителни 
“териториални” ресурси, 
респективно на резерви за 
разширяване на туристическото 
усвояване; 

 Предстоящо въвеждане на 
регионално ниво в структурата за 
управление на туризма чрез 
създаване на нормативна основа за 
туристическо райониране на 
страната; 

 Предстоящо разширяване обхвата 
на общинските програми за 
развитие на туризма; 

 Предстоящо създаване на 
нормативна основа за формиране 
на Национална мрежа на 
туристическите информационни 
центрове (ТИЦ); 

 Възможности за използване на 
финансиране за реализация на 
туристически проекти от 
структурните фондове на ЕС, 
програмите за трансгранично 
сътрудничество, други 
международни финансови 
институции, както и възможности 
за привличане на частни 
инвестиции за развитие на туризма, 
в т.ч. и по линия на публично-
частното партньорство 

 

културните ценности в областта 
(държавата, общините, 
вероизповеданията, физически или 
юридически лица); 

 Социално-икономическа стагнация 
и свиване на вътрешното търсене; 

 Продължаваща криза в Европа (и 
конкретно в Гърция) и заплаха от 
свиване на основните чужди 
пазари за дестинацията; 

 Липса на пълна яснота относно 
тематичните области, районите за 
подкрепа и конкретните източници 
на финансиране в условията на 
изтичащ планов период (2007-
2013) и незавършено планиране на 
следващия период (2014-2020); 

 Голяма вероятност  област Смолян 
да не може да се възползва от 
финансиране по ОП „Регионално 
развитие”, която се очаква да 
подкрепя проекти само в най-
големите 36 общини на страната; 

 Възможен спад на интереса към 
частни инвестиции в туристически 
проекти, в условията на 
продължаваща финансова и 
икономическа криза в България и 
Европа 

 
Визия, стратегически цели, специфични цели и мерки 

Визия: Смолянска област – добре развита и популярна дестинация за 
вътрешен и международен туризъм през всички сезони 

Основна цел: Развитие на целогодишен, икономически ефективен и 
териториално балансиран туризъм на базата на екологично и социално 
отговорно използване на наличните ресурси, активен маркетинг и 
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подобрено управление на дестинацията, основано на взаимодействие и 
партньорство 

 
Стратегически цели: 

1. Устойчиво развитие на конкурентноспособен, интегриран 
туристически продукт чрез пълноценно използване на 
разнообразието от природни и антропогенни дадености и 
подобряване качеството на предлагането 

2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за 
популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар 

3. Териториално коопериране и допълване в развитието на туризма, с 
включване на всички съставни общини в туристическото предлагане 
на областта и в партньорство с РГърция 

4. Укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в 
област Смолян 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Устойчиво развитие на 
конкурентноспособен, интегриран туристически продукт чрез 
отговорно и пълноценно използване на разнообразието от природни и 
антропогенни дадености и подобряване качеството на предлагането 

Специфична цел 1. Развитие на съществуващите и на нови 
туристически продукти, при спазване на принципите за поетапното им 
разработване, взаимното им допълване и интегрирането на новите 
продукти, съоръжения и услуги към традиционно предлаганите в областта.  

Специфична цел 2. Поддържане и развитие на публичните съоръжения 
и услуги за туристите.  

Особено важен елемент на общодостъпното туристическо предлагане е 
инфраструктурата за туристическа информация, която е сравнително добре 
развита в област Смолян. Същевременно, някои от туристическите обекти и 
маршрути все още не са добре обозначени, а голяма част от поставените 
информационни табла, указателни табели и маркировка вече са 
амортизирани. Много от съществуващите информационни и посетителски 
центрове не функционират ефективно. Като цяло, достъпът на туристите до 
актуална, надеждна и практична информация на място за съществуващите 
възможности в района все още е ограничен, особено що се отнася до 
предлагането в по-широк териториален обхват (извън отделните 
туристически центрове и в съседните общини). 

Сериозен проблем, касаещ цялата специализирана инфраструктура, 
изградена с публични средства (в т.ч. пешеходни маршрути, екопътеки, 
информационни и посетителски центрове и др.), е поддръжката и 
ефективното функциониране на съоръженията и обектите след изтичането 
на външното финансиране. В повечето случаи това се дължи на неизяснени 
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въпроси относно собствеността и липсата на работещи механизми за 
устойчиво стопанисване и управление на съоръженията и обектите, при 
справедливо разпределение на ползите и разходите между различните 
заинтересовани страни (общини, местен бизнес, НПО и др.). 

Специфична цел 3. Подобряване на квалификацията и уменията на 
заетите в туризма и създаване на  съпричастност към развитието на туризма 
у местното население 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Ефективна маркетингова политика на 

дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на 
туристическия пазар. 

Само по себе си формирането на добър туристически продукт не води 
до автоматично увеличаване на посетителите и икономически ефективно 
развитие на туризма. Предлагането трябва да бъде “опаковано” и продадено 
по подходящ начин.  

Необходими са сериозни усилия за увеличаване на търсенето и 
икономическите ползи от туризма в дестинацията, чрез стимулиране на 
туристическото потребление на място, разширяване на съществуващите 
пазари и привличането на нови. Това изисква прилагането на мерки за 
изпълнението на три взаимосвързани специфични цели: 

Специфична цел 1. Подобряване на информационната осигуреност за 
целите на ефективния маркетинг 

Специфична цел 2. Стимулиране на туристическото потребление на 
място и разширяване на териториалния му обхват в рамките на 
дестинацията 

Специфична цел 3. Провеждане на регулярни комуникционни 
кампании за представяне и позиционирне на областта като туристическа 
дестинация на избрани целеви пазари 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  3: Териториално коопериране и 
допълване в развитието на туризма, с включване на всички съставни 
общини в туристическото предлагане на областта и в партньорство с 
Република Гърция 

Почти всички общини в област Смолян разполагат с широк спектър от 
ресурси за развитие на различни видове и форми на туризма, но 
потенциалът им е усвоен в различна степен. Независимо от разширения 
териториален обхват на предлагането и търсенето през последните години, 
развитието на туризма в областта си остава силно концентрирано във 
водещите три общини Смолян, Чепеларе и Девин. 
Същевременно, за областта е характерно наличието на голям брой малки, 
дисперсно разположени туристически центрове. Това извежда на преден 
план както нуждата от подобряване на общата инфраструктура и 
достъпността, така и от активно взаимодействие между отделните 
туристическите центрове, с оглед развитието на регионален продукт с по-
богат набор от елементи и по-добри шансове за пазарна реализация. 
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Бъдещето на туризма в област Смолян трябва да се опре както на 
съществуващите традиции в утвърдените туристически центрове, така и на 
все още неразработения потенциал на по-новите дестинации. 
Териториалният обхват на продукта може да се разшири и извън рамките на 
областта – към близките общини в други административни области на 
Западните и Източните Родопи, както и към южната част на планината в Р 
Гърция.  

Пред дестинацията се очертават добри шансове, произтичащи от 
принадлежността на двете съседни страни към Европейския съюз и 
свързаните с това облекчения по отношение на взаимодействието, 
контактите и възможностите за използване на общи програми за 
финансиране на съвместни дейности в областта на туризма. В 
разглежданата територия съществуват стари връзки между двете страни – 
културни, икономически, транспортни, които могат да бъдат основа за нови 
идеи и реализация на проекти.  

От голямо значение за региона е отварянето на ГКПП през българо-
гръцката граница. Вече действащият Златоград – Термес дава своите 
положителни резултати в трансграничния туристически обмен, особено във 
вътрешнорегионален план. Проектите, които съществуват за отваряне на 
останалите пунктове и най-вече - очакваният от всички и най-близък до 
областния център Смолян ГКПП Рудозем-Ксанти през прохода Елидже, 
допълнително ще активизират трансграничните туристически пътувания. В 
близост до този пункт се намира трасето на най-дългия в областта 
пешеходен маршрут от с. Хвойна и Чепеларе през Смолян, Рудозем и 
Елидже до Паранести и Ставруполис в Република Гърция, чието 
преминаване ще бъде значително улеснено. В национален мащаб, 
предвижданата в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 
реализация на пътното трасе на т. н. Южна хоризонтала от Петрич до 
Бургас, преминаваща през територията на Смолянска област, ще обвърже 
териториално южните области на страната и ще съдейства за увеличаване 
на потока, особено от български туристи, през и към района на Родопите. 
Постигането на  тази стратегическа цел изисква  изпълнение следните 
специфични цели и мерки:  

Специфична цел 1. Поддържане на актуална база данни за наличните и 
потенциалните туристически ресурси и продукти на територията на всички 
общини в област Смолян и в пограничните префектури на Северна Гърция 

Специфична цел 2. Разширяване на териториалния обхват на 
туристическото предлагане чрез ефективно използване на наличния 
потенциал и създаване на регионални и трансгранични туристически 
продукти  

Специфична цел 3. Координирано териториално планиране и развитие 
на туризма в област Смолян и граничните префектури в Р Гърция 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Ефективно управление на туризма в 

дестинацията, основано на партньорство и взаимодействие. 
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Изпълнението на всички по-горе формулирани цели не може да се 
осъществи без ефективно и координирано управление на туризма на местно 
и регионално ниво. Самото управление, обаче, също се нуждае от 
целенасочено развитие, за да отговори по адекватен начин на потребностите 
и очакванията на бизнеса и местните общности. Дестинацията има както 
положителен, така и негативен опит в туристическата политика, в т.ч. в 
планирането на туризма и в подготовката и реализацията на пряко или 
косвено подкрепящи сектора проекти.  
Прегледът на плановите документи показва, че в почти всички общински 
планове туризмът е определен като приоритет на местното развитие. С 
малки изключения обаче, към момента в общините няма действащи 
програми за развитие на туризма. В плановите документи личи явно 
подценяване на неправителствения сектор и неангажирането му като 
партньор в осъществяване на дейностите на местно и регионално ниво. 
Същевременно, наличието на голям брой предприемачи в сферата на 
туризма с различна пазарна ориентация и интереси е сериозно 
предизвикателство за постигането на единна визия за бъдещето на 
дестинацията, както и за добрата координация и осъществяването на 
съвместни дейности извън рамките на индивидуалните предприятия. 
Съществен дефицит е липсата на достатъчно подкрепа за съществуващите 
сдружения и браншови организации от страна на бизнеса, местните власти и 
областната администрация, поради което те не могат да изпълнят ефективно 
функциите си за подпомагане на местните предприемачи, маркетинг на 
дестинацията и партньорство с публичните власти.  

Специфична цел 1. Развитие на капацитета на администрацията и 
неправителствения сектор за управление и планиране на туризма на ниво 
дестинация 

Успешното развитие на туризма в обхвата на областта и по-високото 
ниво на усвояване на средства за подпомагане на разитието са пряко 
обвързани с непрекъснатото повишаване на квалификацията на 
служителите в областната и общинските администрации и в 
неправителствения сектор, чрез допълнително обучение и подходяща 
мотивация.  

Специфична цел 2. Укрепване на институционалната рамка за 
партньорство и взаимодействие в областта на туризма 

Специфична цел 3: Координирано планиране и развитие на туризма 
във всички общини, в съответствие с Областната стратегия за развитие на 
туризма и с новите възможности за публично финансиране на инициативи 
до 2020 г. 

Насоки за реализиране на стратегията 
 

1. Потенциални източници на финансиране 
За следващия програмен период, с оглед изпълнение на 

стратегическите цели на България до 2020 г., е предвидено да се разработят 
и реализират пет оперативни програми: 
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-Оперативна програма за иновации и предприемачество с водещо 
ведомство Министерството на икономиката, енергетиката и туризма; 

-Оперативна програма за регионално развитие с водещо ведомство 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 

-Оперативна програма за транспорт и транспортна инфраструктура с 
водещо ведомство Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията; 

-Оперативна програма за околна среда с водещо  ведомство 
Министерството на околната среда и водите;  

-Оперативна програма за развитие на човешките ресурси с водещо 
ведомство Министерството на труда и социалната политика; 

-Програма за развитие на селските райони с водещо ведомство 
Министерството на земеделието и храните;  

-Програма за морско дело и рибарство с водещо ведомство 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на 
земеделието и храните;  

-Програми за трансгранично сътрудничество Република България - 
Република Сърбия, Република България - Република Турция и Република 
България - Република Македония, съфинансирани от Инструмента за 
предприсъединителна помощ с водещо ведомство Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

За посочените оперативни и други програми все още няма окончателно 
решение, поради което е невъзможно на този етап да се конкретизират 
потенциалните източници за финансиране на проекти в сферата на туризма. 
Само може да се предполага, че в значитена степен ще се запази 
съществуващата към момента схема. 

Така, потенциалните източници на финансиране на туристическото 
развитие могат да се обособят  следните групи: 

Национално финансиране от публични източници, в т.ч. 
републиканския бюджет и общинските бюджети;Фондове на ЕС 
(Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), вкл. трансгранично, 
транснационално и междурегионално сътрудничество; Европейски 
социален фонд (ЕСФ); Кохезионен фонд (КФ); Европейски земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); Европейски фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР)); Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009-2014 
г., Българо-швейцарска программа; Частни финансови ресурси (местни 
физически и юридически лица, граждански организации, включително с 
международно участие, и др.); Международни финансови институции. 

 
2. Организация на изпълнението 

Областната стратегия за развитие на туризма очертава 
стратегическите насоки, които следва да се интегрират в предстоящите за 
разработване обща областна стратегия за развитие и общинските планове за 
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развитие, с оглед изпълнението на секторната стратегия за туризма и 
заложените в нея цели и мерки. 

От тази гледна точка фактът, че Смолянска област ще има секторна 
стратегия за развитие на туризма, в която са идентифицирани общи 
проблеми и потребности, следва да се разглежда като предимство при 
определяне на общите цели и приоритети за балансирано и устойчиво 
развитие на територията на областта. Общините следва, отчитайки 
зададената рамка, по подходящ начин да отразят и да интегрират тези цели 
и приоритети в своите собствени планове за развитие, както и да разработят 
конкретните мерки и проекти за изпълнение на целите, свързани с 
туристическото развитие.  В процеса на разработване на общинските 
планове за развитие всяка община може да направи своя избор и да 
адресира само част от приоритетите на областно ниво, които имат пряко 
отношение към развитието на туризма в общината, в съответствие с нейната 
специфика. 

Ключов фактор за успешното осъществяване на областната стратегия 
за развитие на туризма е прилагането на принципа на партньорство и 
постигането на добра координация между регионалните и местните власти, 
както и включването на повече партньори и участници в процеса на 
обсъждане и вземане на решения при планирането и реализацията на 
конкретните проекти. 

По тази причина в настоящата стратегия се описва картината на 
желаното състояние и необходимите действия, така както те се виждат от 
експертния екип въз основа на наличната информация (вкл. информацията, 
въз основа на която е изготвен ситуационният анализ и информацията за 
бъдещите цели, приоритети и финансови източници на национално ниво. 

 
3. Наблюдение, оценка и актуализация на стратегията 
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегията за 

развитие на туризма цели осигуряването на нейното ефективно изпълнение, 
с оглед постигане на целите за устойчиво туристическо развитие и ефикасно 
изразходване на ресурсите за реализация на планираните мерки и дейности. 
Наблюдението и оценката на напредъка се основава на следните 
компоненти: 

- правила и процедури за промени в стратегията - при актуализацията 
на стратегията за развитие на туризма следва да се анализира и оцени 
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия 
върху териториалната система на отдиха и туризма и върху местната среда, 
в която се осъществява развитието, като на тази основа се разработи по-
реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за управление и 
изпълнение на целите на стратегията до края на периода. 

- периодичност на мониторинга и оценката – препоръчително е да се 
провежда ежегоден мониторинг, а оценка и актуализация на стратегията да 
се осъществява на 3-годишен период. Първата актуализация на стратегията 
трябва да се извърши след окончателното приемане на плановите 
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документи на общинско и областно ниво, и след изясняване на целите и 
обхвата на подпомаганите приоритети и мерки по оперативните програми. 
Паралелно с това трябва да се разработи конкретен план за действие за 
реализиране на стратегията. 

- отговорности по осъществяването на мониторинга и оценката  и 
компетенции за вземане на решение за промяна/актуализация на 
стратегията (например, преразпределение на ресурсите, прекратяване на 
някои дейности, цялостно ревизиране на стратегията и т.н.) - в цялостния 
процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 
и постигане на общо съгласие участват областният управител и неговата 
администрация, кметовете на съставните общини и общинските 
администрации, социалните и икономическите партньори, 
неправителствените организации, представителите на гражданското 
общество на територията на областта. Утвърждаването на промените в 
стратегията се извършва от областния управител. 

- индикатори за мониторинг и оценка (какво ще се наблюдава) и 
източници на информация – на този етап могат да се посочат ограничен 
брой примерни индикатори, представени в таблицата по-долу. 
Препоръчително е след изготвяне на конкретния план за действие да се 
заложат повече индикатори по приоритетни области и/или по конкретните 
мерки.  
 

5.  Социална сфера 
 

     а) Доходи  и жизнен стандарт 
1. Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област 
Смолян през 2011 год.  

 
През 2011 год. средният годишен доход общо на лице от домакинство 

е 4 286 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2010 год. Основната част от този 
доход - 97.5% (4 180 лв.), е получена под формата на текущи приходи от 
работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на 
приходи от предприемачество и продажба на имущество. Останалата част 
от отчетения общ доход - 2.5% (107 лв.), се дължи на заеми и спестявания. 

Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите 
на домакинствата. През 
2011 год. работната заплата формира 59.1% от общия доход на 
домакинствата, а през 2010 год – 48.5%. 

 
Относителен дял на дохода от работна заплата в общия доход на 

домакинствата в област Смолян през периода 2005 - 2011 год. 
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В номинално изражение доходите на домакинствата от работна 
заплата се увеличават. През 2011 год. домакинствата са разполагали средно 
на лице с 2 471 лв., получени от работна заплата, а през 2010 год. тези 
средства са възлизали на 1 886 лв. 

Социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални 
помощи, стипендии и обезщетение при безработица и др.) формират 22.8% 
от общия годишен доход на лице от домакинство през 2011 год., а през 
2010 год. този дял е 30.4%. 

През изминалата година продължава тенденцията на намаление на 
относителния дял на доходите от домашно стопанство в общия доход на 
домакинствата. За сравнение през 2009 год. този дял е 10.2%, през 2010 год. 
е 5.9%, а през 2011 год. е 4.3% 
 
Относителен дял на дохода от домашно стопанство в общия доход на 
домакинствата в област Смолян през 2011 год. 
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2. Разходи на домакинствата 

 
През 2011 год. домакинствата в областта са изразходвали 4 206лв. 

средно на лице, което е с 2.9% повече от 2010 год. Основната част - 71.7% 
са общите потребителски разходи, а 4.7% - са платените данъци. През 
2011 год. относителният дял на разходите за храна от общия разход достига 
до 36.2%. 
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През 2011 год. намаляват относителните дялове на различните 
разходи на домакинствата. Само по отношение на разходите за транспорт се 
наблюдава известно относително повишение с 1.5 процентни пункта 

 
Структура на общия разход на домакинствата в област Смолян през 
2011 год. 
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Храна - 36.2  Алкохолни напитки и тютюневи изделия - 4.6

Облекло и обувки - 3.9 Жилища, вода, ел. енергия и горива - 10.0 

Жилищно обзавеждане и поддържане на дома - 2.9 Здравеопазване - 3.6

Транспорт - 6.7 Съобщения - 4.6

Свободно време, културен отдих и образование - 4.2 Разнообразни стоки и услуг - 4.6

Данъци - 4.7 Домашно стопанство - 1.4

Други разходи - 12.6

 
 

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от 
домакинство в област Смолян 

 
Област Смолян е на първо място в страната по фактическото 

потребление на картофи (54.1 кг.) и кисело мляко (55.0 кг.) на лице от 
домакинство през 2011 год. В сравнение със средните количества за 
страната потреблението на кисело мляко е близо два пъти повече, а 
потреблението на картофи е в повече с 80%. 

Над средното за страната е потреблението на захар, плодове, яйца, 
зеленчукови консерви. По-малко от средното за страната е потреблението 
на месо, месни произведения, сирене, зеленчуци, алкохолни и безалкохолни 
напитки.  

Сравнението на данните за потреблението на домакинствата в 
областта с предходни години показва намаление на консумацията на хляб и 
тестени изделия и през 2011 год. тя е 106.6 кг. средно на лице. Намалява 
потреблението на месо, месни произведения и плодове. През 2011 год. 
лицата в областта са консумирали средно по 25.9 кг. месо годишно при 27.7 
кг. през 2010 год. и 13.6 кг. месни произведения при 14.4 кг. в предходната 
година. Консумацията на плодове през 2011 год. е 62.9 кг. средно на лице 
при 63.8 кг. през 2010 год. В групата на плодовете най-осезаема е 
намалената консумация на ябълки - 15 кг. средно на лице през 2011 год. и 
21кг. през 2010 год., потреблението на южни плодове е увеличено от 13 кг. 
през 2010 на 16 кг. през 2011 год. 
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Продължава тенденцията за повишаване на консумацията на захар, 
риба и рибни продукти, сирене, яйца и зеленчуци.  

Потреблението на зеленчуци на лице от домакинство през 2011 год. е 
67.6 кг. при 64.7 кг през 2010 год.  

Понижава се потреблението на цигари от 651 броя на лице през 2010 
год. на 637 броя през 2011 год. Вероятна причина за това е голямото 
поскъпване на тютюневите изделия. Увеличено е потреблението на 
алкохолни напитки, от 12.6 литра през 2010 год. на 13.5 литра през 2011 год. 

 
Потребление на основни хранителни продкти средно на лице от 

домакинство в област Смолян през 2010 и 2011 година. 

 
 

 
Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от 

изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на 
балансов метод и са представени средно на лице. 

През периода 2006 - 2009 год. броят на наблюдаваните домакинства в 
област Смолян е 54. Избраните домакинства участваха в наблюдението за 
период от една година. От 2010 г. обемът на извадката е 72 домакинства. 

 
3.Основни резултати от наблюдението на работната сила в 

област Смолян през 2011 год. 
 
Националният статистически институт (НСИ) чрез своите 

териториални поделения -статистическите бюра (ТСБ) от 1993 г. провежда 
извадково изследване на работната сила. То осигурява информация за 
икономическата активност, заетостта и безработицата на населението. 

Изследването се извършва чрез интервю в домакинствата като се 
анкетират всички лица на 15 и повече навършени години. През всяка 
седмица се анкетират различни групи домакинства, включени в извадката. 
Наблюдаваният период и периодът за провеждане на наблюдението са 
различни за отделните групи домакинства. 
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4.Среден списъчен брой и средна заплата на наетите по трудово и 
служебно правоотношение в област Смолян през 2010 год. 

 
Средния списъчен брой на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в областта е 31 386. От тях 8 301 са били заетите в 
обществения сектор на икономиката, а 23 085 - в частния. 

 
Средно списъчен брой на заетите по общини за 2010 год. 

 

Община Общо 
Обществен 

сектор Частен сектор 

брой отн.дял брой отн.дял 
Баните 632 198 31% 434 69% 
Борино 807 180 22% 627 78% 
Девин 3767 766 20% 3001 80% 
Доспат 1956 443 23% 1513 77% 

Златоград 2866 660 23% 2206 77% 
Мадан 2932 647 22% 2285 78% 

Неделино 907 278 31% 629 69% 
Рудозем 2212 399 18% 1813 82% 
Смолян 12724 4274 34% 8450 66% 
Чепеларе 2583 456 18% 2127 82% 
Общо за 
областта 31386 8301 26% 23085 74% 

 
 

В таблицата е посочен броя на заетите във всяка една община, 
разпределението им и относителния дял по сектори.  

Прави впечатление сравнително по-големият дял на заетите в 
обществения сектор (34%) в община Смолян, което се дължи на факта, че в 
нея се намират всички областни административни структури. Близки по 
относителен дял до Смолян са общините Баните и Неделино – най-малките 
и с най-малък частен бизнес в сравнение с другите общини. 

От другата старана е община Чепеларе с едва 18% заети в 
обществения сектор, почти два пъти по-малко от Смолян.  

На следващата фигура са посочени относителните дялове на наетите 
за всяка една община поотделно. В община Смолян са 41% от всички наети 
при 34% от общото население на областта, което показва по-голямата 
заетост в областния център. 
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Средната работна заплата на страната за 2010г. е била 648 лева, като в 

обществения сектор тя е 749 лева и в частния - 614 лева. За нашата област 
стойностите са значително по-различни – съответно 511, 590 и 483 лева. 
Заплатите ни са по-ниски с 137 лева от средната за страната. 

В таблицата са показани конкретните заплати по общини и сектори.  
В Девин СРЗ е по-висока от тази в Смолян повече от един път и 

половина. Това се дължи на много по-високата СРЗ в частния сектор на 
Девин – 808 лева, която е близо три пъти по-висока от заплатата в същия 
сектор на Неделино – 282 лева.  

 
Средна заплата на заетите по общини за 2010 год. 

 

Община Общо Обществен 
сектор Частен сектор 

Баните 472 500 460 
Борино 390 555 341 
Девин 765 596 808 
Доспат 370 579 307 
Златоград 413 550 372 
Мадан 495 569 474 
Неделино 346 490 282 
Рудозем 468 516 457 
Смолян 500 619 440 
Чепеларе 568 585 564 
Общо за областта 511 590 483 
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Разпределението по икономически дейности на наетите и 
средната работна заплата е показано на следващите две диаграми. 

 
Брой наети по сектори в икономиката в област Смолян за 2010 год. 
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Селско, горско и рибно стопанство - 3.6%
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Преработваща промишленост - 31.4%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 0.6%
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 1.9%
Строителство - 9.3%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 10.3%
Транспорт, складиране и пощи - 3.7%
Хотелиерство и ресторантьорство - 6.6%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.4%
Финансови и застрахователни дейности - 0.7%
Операции с недвижими имоти - 0.4%
Професионални дейности и научни изследвания - 1.3%
Административни и спомагателни дейности - 2.2%
Държавно управление - 6.8%
Образование - 8.7%
Хуманно здравеопазване и социална работа - 5.7%
Култура, спорт и развлечения - 1.4%
Други дейности - 1.1%  

 
Средна заплата по сектори в икономиката в област Смолян за 2010 год. 
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Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти 
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности  

През 2010 г. най-голям е бил дялът на наетите в Преработващата 
промишленост – 31.4% от всички наети, следван от тези в Търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети – 10.3% и Строителство – 9.3%. 

Най-добре са били заплатени работещите в Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 
със средна заплата над 1000 лева. След тях се нареждат финансистите и 
застрахователите с над 800 лева и строителите с над 700 лева. С най-ниски 
средни заплати са били работещите в Административни и спомагателни 
дейности с 320 лева, търговците и хотелиерите с под 350 лева. 

Окончателните данни за наетите лица и средната работна заплата за 
2011 год. ще са готови едва в края на ноември 2012 год. Те се взимат от 
годишните отчети на предприятията, които се подават до април 2012 година 

 
5. Основни показатели за демографското, социалното и икономическото. 
Развитие на област Смолян за периода 2007 – 2011 година 

 
 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Население към 31.12. - брой 128200 126536 124795 122602 120456 
Мъже 62101 61205 60267 59230 58 717 
Жени 66099 65331 64528 63372 61 739 
Раждаемост - ‰ 8.1 7.8 8.4 8.3 6.5 
Смъртност - ‰ 12.5 12.2 12.1 12.6 12.9 
Естествен прираст - ‰ -4.4 -4.4 -3.7 -4.3 -6.4 
 Смъртност - ‰ 12.5 12.2 12.1 12.6 12.9 
Наети лица по трудово и служебно 
правоотношение в икономиката - среден 
годишен брой 37765 39035 34341 31386 - 
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Коефициент на безработица 
(средногодишни данни) - % 13.9 10.9 14.9 19.2 23.8 
Средна годишна работна заплата на 
наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение (лв.)  4028 5259 5867 6134 - 
Общ доход на лице от домакинство - лв. 3638 4536 3921 4090 4286 
Общ разход на лице от домакинство - лв. 3347 4397 3810 4088 4206 
Лекари към 31.12. - брой 362 348 358 361 340 
Лекари по дентална медицина към 31.12. 
- брой 113 106 118 117 122 
Население на един лекар 354 364 349 340 354 
Население на един лекар по дентална 
медицина 1135 1194 1058 1048 987 
Болнични заведения (брой) 8 8 8 8 7 
Легла в болничните завения (брой)  837 834 838 812 747 
Лекари в лечебните и здравните 
заведения на 10 000 души от населението 
(брой) 28.4 28.2 27.5 28.7 28.2 
Разходи за придобиване на дълготрайни 
материални активи - хил.лв. 230923 324895 308407 106394 - 
Придобити дълготрайни материални 
активи - хил.лв. 181302 289505 294737 90465 - 
Средства за подслон и места за 
настаняване - бр. 227 287 342 368 389 
Реализирани нощувки в средствата за 
подслон - брой 465620 512363 414612 392534 467843 

в т.ч. чужденци 141170 123470 91446 71969 98102 
Пренощували лица - бр. 178600 184145 156361 156223 178620 

в т.ч. чужденци 30506 26402 19979 18210 21823 
Сгради (брой) 35606 35627 35669 35694 - 
Жилища (брой) 64152 64429 64595 64838 - 
 
6. Доходи, разходи и потребление - Област Смолян 
     
6.1. Общ доход на домакинствата по източници  
     
    (Лева) 
Средно на домакинство 2008 2009 2010 2011 
Общо 10101 9166 10142 10611 
Общ доход 9186 8829 9645 10347 
   Брутен общ доход 8559 8205 8906 9815 
      Работна заплата 4117 3667 4678 6118 
      Извън работната заплата 574 338 248 137 
      От самостоятелна заетост 789 963 956 959 
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      От собственост 264 - 22 99 
      Пенсии 2068 2515 2467 1964 
      Обезщетения за безработни 65 343 157 167 
      Семейни добавки за деца 54 101 115 115 
      Други обезщетения и помощи 589 189 205 110 
      Регулярни трансфери от други 
домакинства 39 89 59 147 
   Приходи от продажби 201 277 207 103 
   Други приходи 426 347 533 429 
Изтеглени спестявания 395 228 360 213 
Заеми и кредити 520 109 136 51 
     
    (Лева) 
Средно на лице 2008 2009 2010 2011 
     
Общо 4536 3921 4090 4286 
Общ доход 4125 3776 3890 4180 
   Брутен общ доход 3843 3510 3591 3965 
      Работна заплата 1849 1569 1886 2471 
      Извън работната заплата 258 145 100 55 
      От самостоятелна заетост 354 412 385 387 
      От собственост 119 - 9 40 
      Пенсии 929 1076 995 793 
      Обезщетения за безработни 29 147 63 67 
      Семейни добавки за деца 24 43 46 47 
      Други обезщетения и помощи 264 81 83 45 
      Регулярни трансфери от други 
домакинства 17 38 24 59 
   Приходи от продажби 90 118 83 42 
   Други приходи 192 148 215 173 
Изтеглени спестявания 177 98 145 86 
Заеми и кредити 234 47 55 21 
 

1  в пари и натура     
 
 

6.2. Общ разход на домакинствата по групи разходи 1   
     
    (Лева) 
Средно на домакинство 2008 2009 2010 2011 
Общо 9792 8908 10138 10412 
Общ разход 8514 7806 9316 9828 
   Потребителски общ разход 6302 6243 7511 7992 
      Храна 3005 2914 3517 3559 
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      Алкохолни напитки и тютюневи изделия 342 377 387 456 
      Облекло и обувки 221 237 304 386 
      Жилища, вода, електроенергия и горива 909 845 1122 985 
      Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 283 266 213 284 
      Здравеопазване 309 315 483 352 
      Транспорт 377 484 492 658 
      Съобщения 318 330 440 453 
      Свободно време, културен отдих и 
образование 284 251 207 409 
      Разнообразни стоки и услуги 254 225 345 451 
   Данъци 285 257 386 460 
   Социални осигуровки 436 410 644 752 
   Регулярни трансфери към други домакинства 446 151 165 305 
   Други разходи 1045 745 610 319 
Влог 894 725 270 66 
Покупка на валута, ценни книжа 7 - - 6 
Изплатен дълг и даден заем 377 377 552 511 
    (Лева) 
Средно на лице 2008 2009 2010 2011 
     
Общо 4397 3810 4088 4206 
Общ разход 3823 3339 3757 3970 
   Потребителски общ разход 2830 2670 3029 3228 
      Храна 1349 1246 1418 1438 
      Алкохолни напитки и тютюневи изделия 153 161 156 184 
      Облекло и обувки 99 101 123 156 
      Жилища, вода, електроенергия и горива 408 361 452 398 
      Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 127 114 86 115 
      Здравеопазване 139 135 195 142 
      Транспорт 169 207 199 266 
      Съобщения 143 141 178 183 
      Свободно време, културен отдих и 
образование 127 107 84 165 
      Разнообразни стоки и услуги 116 96 139 182 
   Данъци 128 110 156 186 
   Социални осигуровки 196 176 260 304 
   Регулярни трансфери към други домакинства 200 64 67 123 
   Други разходи 469 319 246 129 
Влог 402 310 109 27 
Покупка на валута, ценни книжа 3 - - 3 
Изплатен дълг и даден заем 169 161 222 206 
     
1  в пари и натура     

 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

52

 
6.3. Структура на общия разход на домакинствата по групи разходи   

 
 

Структура на общия доход на домакинствата по източници              
/Средно на домакинство/
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Структура но общия разход на домакинствата по групи 
разходи             /Средно на домакинство/
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Изводи: 
Първо, увеличава се делът на социалните доходи, което говори за 

нарастваща зависимост на населението от системата за социална защита. 
Изключително висок е делът на доходите от домашното стопанство, което 
отразява една тревожна тенденция към натурализация на доходите и 
икономическо затваряне на домакинствата от региона. Покупателната 
способност на хората е силно ограничена. 

Второ, в структурата на разходите е налице типичното за страната 
увеличение на дела на разходите за храна, което е важен индикатор за 
обедняването на населението и за това, че голяма част от него е поставено в 
режим на “физиологично оцеляване”. 
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б) Безработица 
Данните за анализа по този компонент са основно от Агенция по 

заетостта и чрез текущата кореспонденция с подчинените й структури, 
обслужващи територията на Област Смолян, в лицето на Регионална служба 
по заетостта – гр. Пловдив, и ДБТ съответно в гр. Смолян, гр. Златоград, гр. 
Девин и гр. Мадан. 

Според Евростат през първите 6 месеца на 2012 г. 
средномесечното  равнище на безработица в страните от Европейския съюз 
(ЕС-27) е 10.3%, а за  Еврозоната то е по-високо - 11.0%.  

С най-високо равнище на безработица в Евросъюза през първите шест 
месеца са: Испания (24.2%), Гърция (21.9%), Латвия (15.3%), Португалия 
(15.1%), Ирландия (14.8%), Литва (13.6%) и Словакия (13.7%). Най-ниско 
средномесечно равнище на безработица сред страните членки на Евросъюза 
се наблюдава в: Австрия (4.2%), Холандия (5.1%), Люксембург (5.3%), 
Германия (5.5%), Малта (6.0%).и Чехия (6.8%). 
            В България за същия период от време средномесечното равнище 
на безработица е 12.1%, с 1.8 процентни пункта по-високо от средното 
за Европейския съюз 

В отделните области на страната равнището на безработица 
продължава да се движи в широки граници. Разликата между отчетеното 
минимално и максимално средномесечно равнище на безработица в 
областите на страната (между Смолян и София-град) е 17.6 процентни 
пункта. Големите различия в стойностите на равнището на безработица по 
области се дължат на наследените от миналото обективно съществуващи 
диспропорции в социално-икономическото развитие на отделните области, 
предопределени от действието на различни природни, социално-
демографски и икономически фактори. Съществено неблагоприятно 
влияние върху пазара на труда оказва и световната икономическа и 
финансова криза.  

 
 Безработицата за страната през периода януари-юни на 2012 г. 
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През 2011 г. регистрираните безработни са с по-малки стойности в 
сравнение с предходната година. Увеличение има само в последните 3 
месеца, макар че средномесечната безработица за Пловдивдивския регион 
за 2011 г. е 11,5 %, и е с 1 % само по-висок от този през 2010 г. През 
първото полугодие на 2012 г. за страната, се отчита нарастване на 
средномесечния брой на безработните и на средномесечното равнище на 
безработица, в сравнение със същия период на 2011 г. През януари 2012 г. 
равнището на регистрираната безработица в страната е 11.1%, през 
февруари се повишава до 11.5%, през март задържа нивото си, а от април 
започва плавно да намалява до 10.8% през юни. Сезонният фактор 
традиционно оказва благоприятно въздействие на пазара на труда, като 
осигурява заетост в селското стопанство, хотелиерството, 
ресторантьорството, търговията, преработващата промишленост, 
транспорта и строителството. Негативните процеси на пазара на труда се 
неутрализират и чрез включване на безработни в активни програми, по 
схеми на ОП „РЧР”и мерки за заетост по ЗНЗ.  И през първото полугодие 
на 2012 г. продължава освобождаването от работа на лица, предимно от 
малки и средни фирми, поради намаляване обема на работа в някои 
икономически дейности. Броят на новорегистрираните в бюрата по труда 
безработни лица продължава да се увеличава, макар и със забавени темпове. 
Антикризисните мерки на Агенцията по заетостта, прилаганите активни 
програми и мерки, и ефективното трудово посредничество на първичния 
пазар отчасти неутрализират влиянието на неблагоприятните икономически 
фактори, но като цяло безработицата в страната продължава да нараства 

 

СРЕДНОМЕСЕЧЕН БРОЙ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА И СРЕДНОМЕСЕЧНО 

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Регистрирани  безработни  лица Равнище на безработица  

I шестмесечие 2011г.  
I шестмесечие 

2012г.  
I шестмесечие 

2011г. 
I шестмесечие 

2012г. 
средномесечен брой средномесечен брой % % 

Общо за страната 
344713 367868 10.5 11.2 

Благоевград 
18930 21286 12.5 14.1 

Бургас 
14369 15841 7.6 8.4 

Варна 
15892 17867 7.1 8.0 

Велико Търново 
11870 12415 10.9 11.4 

Видин 
7611 7910 20.1 20.9 

Враца 
13287 14570 17.7 19.4 

Габрово 
4115 4037 7.6 7.5 

Добрич 
9960 10589 12.5 13.3 

Кърджали 
8684 9177 14.3 15.1 
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Кюстендил 
7597 8163 13.3 14.3 

Ловеч 
8973 9083 16.1 16.3 

Монтана 
12085 12490 20.1 20.8 

Пазарджик 
17905 18716 15.5 16.2 

Перник 
5836 6170 9.6 10.1 

Плевен 
15712 17208 14.6 16.0 

Пловдив 
26939 29103 8.9 9.6 

Разград 
9919 9580 19.0 18.4 

Русе 
10535 10669 10.2 10.4 

Силистра 
8874 8630 19.5 19.0 

Сливен 
12350 13371 15.8 17.1 

Смолян 
11977 12416 20.5 21.2 

гр.София 
21036 23972 3.2 3.6 

Софийска 
13965 14719 12.8 13.5 

Стара Загора 
12926 14907 8.8 10.1 

Търговище 
10485 9715 21.3 19.8 

Хасково 
11469 12595 11.0 12.1 

Шумен 
13559 14092 17.8 18.5 

Ямбол 7854 8581 14.1 15.4 

Средномесечното равнище на безработица през I-то полугодие на 
2012 г. е 11.2% Достигнатото средномесечно равнище на безработица е с 
0.7 процентни пункта по-високо спрямо същия период на 2011 година.   

През първото полугодие на 2012 г. в 8 области средномесечното 
равнище на безработица е по-ниско от средното за страната: София-град 
(3.6%), Габровска (7.5%), Варненска, Бургаска, Пловдивска, Пернишка и 
Старозагорска, и Русенска област.  

В останалите 20 области равнището на безработица е над средното 
за страната и най-високите му стойности продължават да са в 
областите: Смолян (21.2%), Видин, Монтана, Търговище, Враца, 
Силистра, Шумен и Разград. Стойността на средномесечното равнище на 
безработица във Великотърновска и Хасковска области продължава да е 
много близка до средната стойност за страната.  
 В 24 области през първото шестмесечие на 2012 г. средномесечното 
равнище на безработица нараства спрямо същия период на 2011 г. По-голям 
ръст се отчита в областите: Враца, Благоевград, Плевен, Сливен и Ямбол, 
Хасково  и Кюстендил.  

Област Смолян е една от петте административни области на Южен 
централен район за планиране в страната. Обхваща 242 населени места, 
обединени в 10 общини. Населението на област Смолян по данни на НСИ 
към 31.12.2010 г. е 122 602 души, като от тях близо 63 372 са жени, а 59 230 
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души са мъже. За периода от 2005 до 2010 година най-много е намаляло 
населението в Смолянска област – с 6,4 %, като за същия период този 
процент за страната е 2,8 %.  

Един от най-големите проблеми, характеризиращи 
икономическото развитие на област Смолян e високия процент 
безработица и реално липсващи добри възможности за алтернативна 
заетост в региона. Този белег дава отражение върху целия социално-
икономически спектър на развитие на областта, а тенденциите са 
повече от тревожни. 
            За област Смолян, вследствие на икономическата криза, 
започнала в края на 2008 г., до настоящия момент, макар и с малки 
изключения, продължава тенденцията на увеличаване на процента на 
безработните лица и факта, че е постоянно на едно от водещите места в 
това отношение. На фона на останалите области от ЮЦРП, област 
Смолян продължава да е и най-слабо икономически развита.  

Структурата на регистрираните безработни за областта показва 
следното в края на месец септември 2012 г. – от общо 10 999 безработни, 
в т.ч. 1 652 младежи до 29 г. възраст; 3 481 продължително безработни 
лица и 634 лиза с трайно намалена работоспособност.  
  През първото полугодие на 2012 г в динамиката на двата основни 
потока (входящ и изходящ) от безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, както в национален, така и в регионален мащаб, се наблюдават 
разнопосочни тенденции - на нарастване на входящия поток и на намаление 
на изходящия поток. 

В сравнение с предходната година, през деветмесечието на 2012 г. 
входящият поток нараства с 14,2 % /6 925 лица/ за целия регион Пловдив. 
Нарастването се дължи изцяло на нарастване на новорегистрираните 
безработни /+ 15,5 %/ и е регистрирано във всички области от региона. 
Най-голямо е  за област Смолян – с 25  % /+2 103 лица/.  

В професионално-квалификационната структура на входящия поток е 
регистрирано увеличение на абсолютния дял на безработните от всички 
квалификационни групи, но има промяна във вида на самата структура 
спрямо предходните периоди до 2011 г., защото нарастват дяловете на 
квалифицираните работници и специалистите. Образователната структура 
на безработните в трите области на Пловдивския регион е различна. 
Регистрираните безработни в Смолянска област са с относително по-
висок образователен ценз.  

През последните девет месеца друга характеристика е , че над 96% от 
дела на входящия поток е от новорегистрирани безработни лица. За област 
Смолян този процент е 98 %, което в абсолютни стойности значи 10 305 
лица. Половината, близо 43 % от тези новорегистрирани безработни са 
съкратени от частни работодатели. Въпреки това, традиционно, 
неквалифицираната свободна работна ръка  в регион Пловдив е с 
преобладаващ дял в професионалната структура на безработните.  
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Изходящият поток за настоящото деветмесечие бележи малко 
увеличение в сравнение със същия период на 2011 г. от порядъка на 1,4 % за 
региона на Пловдив, като за област Смолян са отчетени най-динамични 
стойности от 6 %. Интересно е, че има промяна и в структурата и на 
изходящия поток, тъй като близо 48 % от изходящия поток са постъпилите 
на работа, като силно намалява дела на напусналите по неуважителни 
причини. 

В териториален аспект разпределението на безработните е в 
зависимост от естествените условия, социално-икономическата и 
териториална структура, както и от действието на различни социално - 
демографски фактори. Това е причината за добре изразените диспропорции 
както за страната, така и за целия Пловдивски регион, част от който е 
област Смолян. 
 

Безработицата в общините от Област Смолян към 30.09.2012 г. 
 

Община 
Икономически 
активни лица 

/брой/ 

Регистрирани 
безработни 
лица/брой/ 

Брой безработни 
лица за едно 

свободно раб. 
място 

 
 

Равнище на 
безработицата 

към 
30.09.2012 г. 

 /в %/ 

Девин 6 151 1 788 9 
 

29,1 

Борино 1 824 483 3 
 

26,5 

Доспат 4 521 758 6 
 

16,8 

Златоград 5 415 992 6 
 

18,3 

Неделино 3 504 622 9 
 

17,8 

Мадан 5 367 1 325 6 
 

24,7 

Смолян 21 046 2 812 4 
 

13,4 

Рудозем 4 562 1 010 3 
 

22,1 

Чепеларе 3 829 556 3 
 

14,5 

Баните 2 221 653 5 
 

29,4 

Смолянска област 58 440 10 999 4 
 

18,8 
 
Броят на безработните лица за месец септември 2012 г. за 

Смолянска област е  10 999, което е 18,8 % , при отчетено 10,6 % средно 
равнище на безработица за страната, и потвърждава тенденцията за 
увеличаване. 
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 Най-високо е равнището в ДБТ Мадан – 24,7 %, следват ДБТ 
Девин – 24,2 % /която традиционно води/; ДБТ Златоград – 18,1 %; и 
ДБТ Смолян – 15,9 %.  

На пазара на труда се диференцират групи от безработни лица, чиято 
реализация е значително затруднена, т.н. групи в неравностойно 
положение. Към различните целеви групи се прилага диференциран 
подход, който оптимално отговаря на техните нужди.  

Средномесечният дял за 2011 г. на групата на безработни жени над 
50 г. възраст и мъже над 55 г. е 29,2 % за Пловдивския регион. В 
териториален аспект делът им традиционно  варира от 44 % в ДБТ Мадан, 
до 24 % в ДБТ Пловдив. За област Смолян, така както е и за страната,  дела 
на жените е най-висок. Областта ни традиционно е с най-висока женска 
безработица  /66 % - за ДБТ Мадан и 61 % за ДБТ Златоград/ в сравнение с 
целия Пловдивски регион, като висок дял в тази характеристика имат 
именно безработни жени в тази рискова група. 

Средномесечният брой на безработни младежи до 29 г. възраст в 
региона на Пловдив през настоящото деветмесечие на 2012 г. е 12 528 лица. 
В сравнение със същия период на предходната година броя им е нарастнал с 
1356 души, и за разлика от предишни години, нараства относителния им дял 
в общия брой безработни. В териториален аспект традиционно най-малко 
безработни младежи  поддържат регистрацията си в Смолянска област 
– 1 694 души средномесечно /14,1 %/, за сравнение в Пловдивска и 
Пазарджишка област данните са съответно 23,8 % и 21,3 %. По ДБТ 
средномесечният относителен дял варира от 11,9 % в Златоград, до 25,6 % в 
Асеновград. Основен фактор за тези данни в областта ни е големия 
миграционен поток към по-големите градове в страната и обезлюдяването 
на областта. 

Продължително безработните /с регистрация над 1 г./ през 
годината са 20 449 лица за регион Пловдив /34 %/. Има намаление спрямо 
същия период на миналата година със 94 души., или с 0,4 %. В област 
Смолян продължително безработните са 36 % от общия брой безработни, 
т.е. 4 357 лица. 
 Дейността при обслужване на лицата с увреждания е насочена към 
социално-икономическата интеграция на тези лица, като се акцинтира върху 
възможностите и способностите за работа на тази рискова група. Общият 
брой на тези лица в сравнение с 2011 г. нараства с 15 % за Пловдивския 
регион, което е с три пъти повече в сравнение с от предходния период. В 
териториален аспект, традиционно, средномесечния брой на тази група 
варира от 0,6 % в ДБТ Раковски, до 8 % в Златоград. За област Смолян 
делът на тази група е сравнително висок - 5,3 %, т.е. 634 лица. 
 
Някои Програми и мерки за заетост и обучение, като възможност за 
реализация в област Смолян.: 

Увеличението на заявените свободни работни места засяга 
едновременно първичния пазар и субсидираните работни места по по 
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програми и мерки за заетост. В същото време, недостатъчното търсене на 
работна сила в реалната икономика се допълва от разкриването на 
субсидирани работни места.  Справките показват, че те са относително най-
много в ДБТ Мадан /59 % от свободните работни места/ в регион Пловдив. 
Включването на безработните в програми и насърчителните мерки за 
заетост остава една от възможностите за реализация на пазара на труда, а за 
работодателите това е допълнителен стимул да наемат безработни лица. От 
друга страна, програмите и мерките са предпоставка за социална адаптация, 
придобиване на знания и умения по определена професия, поддържане на 
мотивация и възстановяване на трудовите навици на най-уязвимите групи 
безработни. Отново традиционно и продължава тенденцията частния сектор 
да предлага по-голямата част от работните места на първичния трудов пазар 
– 64 % от всички свободни работни места. През последните месеци се 
отчита нарастване на броя на субсидираните работни места с 24 % от 
предходния период. 

През периода януари-септември 2012 г. броят на нововключените в 
насърчителните мерки по ЗНЗ и програми и мерки за заетост и обучение е 4 
793 лица за регион Пловдив, в това число 1 038 лица в област Смолян / 79 
лица по насърчителните мерки по ЗНЗ; и 959 по програми и мерки за 
заетост и обучение/ 
 

НП “ОСПОЗ” 
Национална програма “От социални помощи към осигуряване на 

заетост” остава най-голямата програма, въпреки ограничаването на 
обхвата й през последните години. Чрез нея се осъществява една от 
основните цели на социалната политика – осигуряване на заетост и 
постигане на социална интеграция на безработни, обект на месечно 
социално подпомагане, за които това е единствената възможност да се 
трудят и да заработят доходите си. През шестте месеца на 2012 г. в НП 
“ОСПОЗ” за страната са включени 16261 безработни, които представляват 
60.5% от устроените по всички програми лица. Почти половината от 
включените в нея (47.8%) са жени, 31.1% са безработни над 50 години, 
25.5% са продължително безработни лица и 15.5% са младежи до 29-
годишна възраст. Средномесечно през периода по програмата са работили 
9712 лица. Програмата се утвърди като основен източник на работа за 
хората в малки населени места  в област Смолян, което е причина 
многократно да бъде предлагана за оставането й като пилотна програма за 
областта при разширяване на обхвата й, въпреки възможностите, които дава 
ОП „РЧР” пред нея. През деветмесечието на 2012 г. по програмата са 
назначени 539 лица на територията на областта. 

НП “АХУ”  
Чрез Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” се 

предоставят грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко 
болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като 
лични и социални асистенти. През шестте месеца на годината по програмата 
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са включени в национален мащаб 3635 безработни (от тях, предвид 
естеството на работа, по-голямата част – 67.3% - са жени), а работилите 
средномесечно са 3075 лица. През деветмесечието на 2012 г. по програмата 
са назначени 90 лица на територията на областта. 

НП “Нова възможност за заетост”  
Стартира като част от пакета антикризисни мерки. В рамките на 

Национална програма “Нова възможност за заетост” на съкратените в 
резултат на икономическата криза лица приоритетно се предоставя 
специален пакет от услуги – информиране, консултиране, насочване към 
налични свободни места, мотивиране, обучение за професионална 
квалификация и ключови компетентности, субсидирана заетост. През 
шестте месеца на годината по програмата са работили 704 лица средно на 
месец и са включени 486 безработни, През деветмесечието на 2012 г. по 
програмата са назначени 12 лица на територията на областта. 
Проект „Повишаване възможностите за заетост на безработни лица 
чрез качествено професионално обучение”  

Чрез проекта „Повишаване възможностите за заетост на безработни 
лица чрез качествено професионално обучение” се създават условия за 
подобряване на адаптивността на безработни лица от уязвимите/рисковите 
групи на пазара на труда посредством реализирането на комплекс от мерки, 
отговарящи на техните специфични потребности: информиране, 
консултиране, обучения за придобиване на знания и умения по различни 
професии/специалности, на ключови компетентности и социални умения. В 
дейностите по проекта се включват безработни лица, регистрирани в бюрата 
по труда, от групите в неравностойно положение на пазара на труда: 
младежи до 29 години, лица над 50-годишна възраст, продължително 
безработни лица, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда 
професионална   квалификация и недостиг на ключови компетентности, в 
т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски 
произход),  хора с увреждания. През отчетния период в обучение по проекта 
са включени 836 лица. През деветмесечието на 2012 г. по програмата са 
назначени 79 лица на територията на областта. 

Програмата “Старт на кариерата”. 
 Подпомага младите хора с висше образование, но без трудов стаж по 

специалността да започнат работа в публичната администрация (централни 
ведомства, областни и общински администрации), или в частния сектор 
веднага след дипломирането си, и по този начин да придобият знания и 
опит, съответстващи на изискванията на работодателите от съответната 
сфера.  

Регионални и браншови програми за заетост и обучение. 
Важен момент  от гледна точка на възможност за търсене на 

регионален подход за намаляване на безработицата в областта, на база 
реална необходимост и специфични възможности за всяка община, е 
набирането на предложения за проекти и програми за включване в 
Националния план за действие по заетостта, като основен политически 
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документ. Набраните предложения за реализация през 2012 г. са 10 броя и 
спомагат за решаването на конкретен проблем, с който общината няма 
друга възможност да планира извършване на съответната дейност. През 
деветмесечието на 2012 г. по програмата са назначени 110 лица на 
територията на областта. 

ОП  “Развитие на човешките ресурси”  
 

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” , която се 
осъществява със средства от Европейския социален фонд, допълва и 
надгражда активната политика по заетостта, финансирана от държавния 
бюджет, като чрез финансовата подкрепа на Европейския социален фонд се 
оказва значително въздействие върху състоянието на пазара на труда. 
Програмата е една от най-широко мащабните, които се реализират на 
територията на страната.  

Структурата на включените в стаж и в заетост безработни по схемите 
на ОП „РЧР” показва, че и през 2012 г., както и през предходната година, 
най-голям е броят и относителният дял на включените лица в заетост по 
схема „Развитие” . 

 
За деветмесечието програмата на територията на област Смолян има 

следните параметри: 
Схема “Развитие. Проект Нов избор – развитие и реализация ”-2 

840 лица; 
Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на 

самостоятелна стопанска дейност. Компонент 1 – Проект „Подкрепа 
на предприемчивите българи” – 392 лица   

Схема „Подкрепа за заетост” – 265;  
Схема “Аз мога повече”  -179 лица;  
Схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стаж” – 159 лица; 
Схема “Отново на работа”. Проект  “Детегледач – шанс за 

реализация с обучение към заетост” –22 лица; 
Схема “Аз мога. Проект „Обучение и кариерно развитие”  -15 лица; 
Схема „По-близо до работа” – 7 лица. 

 
Обобщения и изводи: 

1. Продължава тенденцията на увеличаване на процента на 
безработните лица и факта, че област Смолян е трайно на едно от 
водещите места в това отношение.  

2. На фона на останалите области от ЮЦРП, област Смолян продължава 
да е и най-слабо икономически развита, като поради липса на големи 
производствени мощности на местно ниво, липсват ефективни 
механизми за стабилизиране на пазара на труда. 

3. Продължаващо силно влияние и зависимост от осигурената 
субсидирана заетост в повечето населени места от областта. 
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4. Продължаващите негативни демографски процеси са пряко свързани 
с липса на възможност за реализация на млади хора и намаляване 
количеството и качеството на трудови ресурси на местния пазар. 

5. Все още липсват ефективни работещи връзки между трудовия пазар, 
образователния сектор, предлаганите схеми за квалификация и 
преквалификация,  и бизнес сектора от друга страна. 

6. Необходимост от активно взаимодействие на всички нива и 
институции за разширяване обхвата на програми и мерки с 
финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като част от 
активната политика за осигуряване на обучение и заетост в региона. 

7. Реализирането на големи инфраструктурни проекти на територията 
на областта, би способствало положително за осигуряване на реална 
заетост и снижаване на параметрите от негативните тенденции на 
пазара на труда. 

8. Намаляване обхвата и средствата по действащите национални 
програми и пренасочване на усилията по усвояване на възможности, 
давани от оперативните програми и схеми, с финансовата подкрепа 
на Европейския социален фонд. 

9. Трайните негативни тенденции, вследствие на икономическата 
стагнация дават отражение и в промяна на традиционната структура и 
характеристики на пазара на труда, в национален и регионален мащаб 
през последната година. 
 
в) Здравеопазване 
 
В края на 2011 година на основен трудов договор в лечебните и 

здравни заведения в Смолянска област практикуват 340 лекари. Лекарите по 
дентална медицина са 122. Медицинските специалисти по здравни грижи са 
752, от тях 506 са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на 
основен трудов договор работят и 532 души друг персонал с немедицинско 
образование. 

Според практикуваната специалност в края на 2011 год. най-голям е 
дялът на общопрактикуващите лекари - 77 или 22.6% от всички лекари в 
областта. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 6.4 на 10 000 души 
от населението, каквато е и средната за страната. Специалистите, 
практикуващи спешна медицина са 32 (9.4%), детски болести - 19 (5.6%), 
хирургия - 18 (5.3%). В структурата на лекарите по специалности следват: 
нервни болести - 16 (4.7%), вътрешни болести и акушерство и гинекология -
 по 15 (4.4%) и кардиология - 13 (3.8%). 

В зависимост от лечебното заведение, в което работят на основен 
трудов договор, медицинските специалисти в областта се разпределят по 
следния начин: 

 в заведения за болнична помощ практикуват 156 лекари, 355 
медицински специалисти по здравни грижи и 312 души друг 
персонал с немедицинско образование. 
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 в заведения за извънболнична помощ работещите на основен 
трудов договор лекари са 144, а лекарите по дентална медицина 
са 122. Тук се включват и всички лекари (118), които работят в 
индивидуални и групови практики за първична и специализирана 
медицинска помощ. Медицинските специалисти по здравни 
грижи са 71 и 41 - друг персонал с немедицинско образование. 

 в други здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в 
училища) на основен трудов договор работят 40 лекари и 326 
медицински специалисти по здравни грижи.  

Данните за броя на практикуващите лекари към 31.12.2011 год. по 
видове заведения показват, че в сравнение с предходната година се 
наблюдава намаление на общия брой на лекарите с 21 или 5.8%. 

 
Практикуващи лекари (физически лица) на основен трудов договор в 

лечебните и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2010 и 2011 
година по видове заведения 

(брой) 
Видове лечебни заведения 2010 2011 
Лекари- общо 361 340 
Лечебни заведения за болнична помощ 168 156 
Лечебни заведения за извънболнична 
помощ 152 144 

в т.ч. индивидуални и групови 
практики за първична помощ 73 77 
индивидуални и групови практики 
за специализирана помощ 50 41 

Други здравни заведения 41 40 
Увеличава се броя на практикуващите лекари по дентална медицина с 

5 или 4.3%. 
С 6.2% или с 50 намалява броя на медицинските специалисти по 

здравни грижи, в т.ч. намалението на медицинските сестри е с 4.9% или 26. 
 
Медицински специалисти по „Здравни грижи” в лечебните и здравни 

заведения в област Смолян към 31.12.2011 год. 
 

Санитарни 
инспектори

0.7%
Други
4.7% Фелдшери

9.3%

Зъботехници
1.9%

Лаборанти 
9.6%

Акушерки
6.6%

Медицински 
сестри 
67.3%
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Осигуреността с лекари - 28.2 на 10 000 души от населението в края 

на 2011 год. е под средното за страната -  38.8, а осигуреността с лекари по 
дентална медицина - 10.1 на 10 000 души от населението е над средното за 
страната - 9.1. 

При анализиране на данните за осигуреност на населението с 
медицинска помощ трябва да се имат предвид специфичните особености на 
медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко с 
обслужването на населението на едно населено място, достъпът до 
медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват 
населението на една област, а специализираните заведения обслужват 
населението на няколко области. Заведенията с национален обхват, 
независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата 
страна. 

Към края на 2011 год. в областта функционират 7 заведения за 
болнична помощ със 747 легла в тях. Осигуреността на населението с 
болнични легла e 620 на 100 000 души при средно за страната - 647. Пет са 
многопрофилните болници в областта с 556 легла. 

Заведенията за извънболнична помощ са 28 с 4 легла за краткосрочно 
лечение, другите здравни заведения са 5 със 70 легла. 

Със 7% е намалял легловият фонд в областта в сравнение с 2010 год. 
Намалява броя на заведенията за болнична помощ. В съответствие с 
измененията в Закона за лечебните заведения дейността на Областен 
диспансер за ПФЗС  преминава към многопрофилната болница. 

Към другите здравни заведения се отнасят Центъра за спешна 
медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция, Дома за медико-
социални грижи за деца и хосписите. 

През 2011 г., в сравнение с края на 2010 г., броят на тези заведения 
намалява поради структурните промени, извършени в системата на 
здравеопазването и обединяването на Регионалния център по 
здравеопазване и Регионалната инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве. 
 

г)   Образование 
 
В количествено отношение кризата в образованието се изразява в 

закриване на учебни заведения и паралелки, в намаляване на броя на 
учениците и на персонала (виж Таблица Обр. - 1 “Образование”). Тези 
процеси са характерни и за националната образователна система. През 
периода 1999-2004 г. броят на предучилищни заведения (обединени детски 
заведения, целодневни и полудневни детски градини) в областта е намалял 
от 96 на 78,а броят на децата  от 3 682 на 3 499. Подобни процеси, протичат 
и при общообразователните училища - техният брой е намалял от 95 на 75, 
броят на учениците от 23 388 на 19 776, а на учителите - от 2 132 на 1 729.  
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Таблица Обр. - 1 “Образование” 
      /брой/ 

Учебни заведения 

Цело - 
дневни 
детски 
градин

и 

Полу - 
дневн

и 
детски 
гради

ни 

Общо- 
образо
в уч-
ща 

Проф. 
гимнази
и и уч-
ща по 

изкуств-
ата 

(ІІІ-та 
степен) 

Проф. 
гимнази
и и уч-
ща  (ІІ-

ра и І-ва 
степен) 

Специалн
и 

училища 

1999/2000 
Учебни заведения 78 18 95 11 3 4 
Учители /преподаватели/  385 18 1628 343 84 77 
Учащи се 3459 223 18190 3256 1395 547 
Паралелки (само за уч-
щата) x x 969 144 64 44 

2000/2001 
Учебни заведения 73 18 82 11 3 4 
Учители /преподаватели/  353 18 1445 333 72 65 
Учащи се 3108 250 17250 3350 1310 529 
Паралелки (само за уч-
щата) x x 897 149 59 39 

2001/2002 
Учебни заведения 71 16 80 11 3 4 
Учители /преподаватели/  333 16 1380 318 75 68 
Учащи се 3051 193 16347 3348 1378 447 
Паралелки (само за уч-
щата) x x 844 152 64 31 

2002/2003 
Учебни заведения 65 23 74 11 3 4 
Учители /преподаватели/  337 23 1271 333 97 49 
Учащи се 3249 277 15481 3397 1586 500 
Паралелки (само за уч-
щата) x x 763 152 75 34 

2003/2004 
Учебни заведения 59 19 75 11 4 3 
Учители /преподаватели/  346 19 1244 339 100 46 
Учащи се 3299 200 14412 3477 1448 439 
Паралелки (само за уч-
щата) x x 737 159 69 29 
 

Основните причини за упадъка на образователната система са 
намаляващият брой на децата, недоброто финансово състояние на 
общините, които нямат възможност да поддържат съществуващата мрежа 
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от заведения, миграцията, обезлюдяването и застаряването на областта и на 
отделни нейни общини и селища.  

Особено силно е засегната мрежата от предучилищни заведения и 
училища в общините Баните, Борино, Мадан, Неделино, Рудозем. 
Общинските и училищните власти обаче пристъпват към закриване на 
паралелки и учебни заведения в краен случай и се опитват да използват 
образованието като антимиграционен фактор. От друга страна, мрежата от 
учебни заведения в общини, които са в относително по-добро икономическо 
състояние (Чепеларе, Смолян) е по-слабо засегната, което е поредно 
доказателство за връзката между икономическо и социално развитие. 
Налице са следователно признаци, че местните власти разчитат на 
образованието като на инструмент за запазване на човешкия потенциал в 
региона и отделните негови селища. 

Що касае отпадането от системата на образованието през последните 
четири години нивата се запазват приблизително постоянни. 
 
Деца отпаднали от системата на образованието 
   
Причини 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004* 
Общо 166 130 247 166 
Бавно развиващи се 1 - 2 - 
Продължително боледуване - 1 3 5 
Изключени 23 12 39 14 
Преместили се, за които няма 
потвърждение 

12 22 30 20 

Нежелание  
      всичко 64 52 76 72 
       в т.ч. навършили 16 год. 20 31 18 18 
Семейни причини 56 35 81 42 
Заминали в чужбина 6 7 14 10 
Умрели 4 1 2 3 
 

Домове за деца и юноши 
  

През 2004 г. на територията на област Смолян са функционирали 4 
дома за деца и юноши, с капацитет 235 легла и настанени 149 възпитаници, 
от които 18 са деца от 3 до 7 години. 

В сравнение с 2003 г. броят на местата е нараснал с 8, а възпитаниците 
са намалели с 40. 

За 2004 г. броят на децата, чиито родители са починали, неизвестни 
или лишени от родителски права е 66. Броят на децата, чиито родители са в 
трайна невъзможност да ги отглеждат е 10. 

Броят на педагогическия персонал е 22 и е намалял с 2 в сравнение с 
2003 г. 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

67

Върху териториалната организация и качеството на образователния 
процес влияние оказват и други две специфични особености на област 
Смолян, а именно - географските и инфраструктурните характеристики.  

Селищата в областта се намират на надморска височина от 800-1000 
м. и често на големи разстояния от общинския център. Планинският терен е 
силно пресечен, а не малка част от пътищата не са асфалтирани. 
Продължителността на зимния период  е около 5 месеца в годината. При 
тези обстоятелства извозването на учениците до средищни училища е 
изключително трудно, налага се учениците да пътуват ежедневно час или 
дори два до средищното училище, а в някои случаи по обективни причини 
невъзможно. Този факт в съчетание с продължаващата тенденция към 
намаляване на броя на учениците е предпоставка за формиране на 
маломерни и слети паралелки и за понижаване на качеството на учебния 
процес. През учебната 2003/2004 г. има формирани 160 маломерни 
паралелки, самостоятелни и слети. В резултат броят на маломерните 
паралелки е повече от броя на паралелките с нормален брой ученици в 
училищата на 9 от 10 общини на областта. 

За  осъществяването на идеята за средищните училища там, където е 
това е възможно, е необходимо да се изгради съвременна пътна 
инфраструктура, да се подсигурят достатъчно средства за поддръжката на 
пътната мрежа при тежки зимни условия, както и да се подсигурят 
транспортни средства пригодни за високопланински преходи. Необходимо е 
да се осигурят общежития, като се ремонтира наличната материална база и 
не на последно място да се организира столово хранене, което има важно 
значение за правилното развитие на подрастващите.  

Друг проблем е състоянието на сградния фонд, необходимостта от 
ремонти на покривни конструкции, остъкляване на прозорци, ремонт на 
парни инсталации и подмяна на котли. Проблем е и несъответствието на 
материалната база с изискванията за аварийна и противопожарна 
безопасност. Затрудненото финансиране при поддържането на учебните 
заведения, както и амортизацията на материалната база са основните 
причини учебните заведения да не са обезопасени. Често материалната база 
не е достатъчна за качественото онагледяване на съвременен учебен процес. 
Оборудването от години не е обновявано. В голяма част от училищата в 
това число и в общинските центрове липсва съвременна компютърна 
техника и връзка с Интернет. 

Кадровата обезпеченост, особено в по-големите селища, е много 
добра. Известен недостиг на учители има по английски и немски език, 
информатика и учители-специалисти в професионалните училища. Поради 
липса на финансови средства е малък броят на учителите, които повишават 
своята квалификация. Квалификацията на педагозите е сведена до участието 
им в работни съвещания по общини и епизодични посещения на курсове. 

На територията на областта функционират следните основни и 
обслужващи  звена от структурата на висшите училища:  
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• Филиал на ПУ “П. Хилендарски” – гр.Смолян. Студентите се обучават 
по специалностите предучилищна и начална педагогика, български и 
руски, български и история, физика и математика, биология и химия, 
история и география. 

• Технически колеж - Смолян към ПУ “П. Хилендарски”. Специалности: 
електроенергетика, транспортна техника и технологии, и 
машиностроителна техника и технологии, комуникационна техника и 
технологии. 

• Учебно-научен комплекс “Родопа” към Варненския свободен 
университет. Специалностите, по които се обучават студентите са 
икономически и от социално-културната сфера.  

 
д)   Професионално обучение 
 
Що касае професионалното обучение, в областта функционират 13 

професионални гимназии, като отделните специалности и професии се 
определят ежегодно във връзка с потребностите на пазара на труда и 
спецификата на социално-икономическото развитие на областта и 
традициите на региона. За учебната 2004/2005 г. е утвърден прием в 75 
паралелки, с 3 по-малко по сравнение с учебната 2003/2004 г. Макар и 
покриващи икономическия профил на областта, много е трудно да се 
направи оценка за реализуемостта на тези специалности поради отсъствие 
на система за обратна връзка и поради миграционни процеси. 
 

е)   Култура и културно наследство 
 
 
На територията на областта функционират 4 музея, 174 библиотеки,  1 

театър, 1 кино и 1 художествена галерия. (виж Таблица Култ. - 1 
“Култура”). 
                  
Таблица Култ. - 1 “Култура” 
1. Театри и кина    
  мярка 1999 2000  
Театри бр. 1 1  
Кина бр. 2 1  
2. Музеи      
  мярка 1999 2000 2002 
Музеи бр. 4 4 4 
Посетители хил.бр. 11 42 11 
Експоненти бр. 90425 90425 93115 
Персонал - общо бр. 38 34 33 
в т.ч. научни 
сътрудници бр. - 1 - 
уредници бр. 21 19 15 
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3. Читалища      
  мярка 1999 2000  
Читалища бр. 73 73  
     в градовете бр. 11 11  
     в селата бр. 62 62  
Членове бр. 3154 3293  
     в градовете бр. 1530 1793  
     в селата бр. 1624 1500  
Среден брой членове     
на едно читалище бр. 43 45  
     в градовете бр. 139 163  
     в селата бр. 26 24  
4. Библиотеки    
  мярка 1999 2000  
Библиотеки бр. 176 174  
     в градовете бр. 55 54  
     в селата бр. 121 120  
Библиотечен фонд хил.бр. 1582 1567  
     в градовете хил.бр. 946 936  
     в селата хил.бр. 636 631  
Читатели бр. 35539 32869  
     в градовете бр. 21526 20089  
     в селата бр. 14013 12780  
Зает библиотечен 
фонд хил.бр. 461 440  
     в градовете хил.бр. 300 291  
     в селата хил.бр. 161 149  
 

Важна роля в културния живот на областта имат Среднородопският 
исторически музей “Стою Шишков”, съдържащ 150 000 експонти, 
Градската художествена галерия, съдържаща няколко хиляди творби, 
Родопският драматичен театър, Регионална библиотека “Н. Вранчев”, 
Държавен ансамбъл за народни песни и танци ДАНПТ “Родопа”, Детско 
юношески фолклорен ансамбъл ДЮФА “Орфей”.  

На територията на областта има 73 читалищата, към тях 
функционират художествено-творчески състави. Проблемите на читалищата 
са свързани с огранuченuте фuнансовu възможности на общuнскuте 
бюджети и невъзможността на повечето от читалищните настоятелства да 
търсят и намират допълнuтелнu средства самостоятелно. Затова в момента 
голяма част от тях фyнкцuонuрат главно с бuблuотечна дейност. 

Сред архитектурните паметници и комплекси на територията на 
областта интерес представляват: Архитектурен резерват  с. Широка лъка - 
едно от най-запазените села в Средните Родопи; Архитектурен комплекс 
“Агушев конак” в с. Могилица -  изключителен възрожденски ансамбъл, 
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най-големият запазен до днес феодално-аристрократичен, жилищно-
стопански комплекс в Средните Родопи; Църковен ансамбъл “Св. 
Анастасий” – 1834 г. гр. Чепеларе, Узунска къща, гр. Чепеларе - 
декларирана като художествен паметник; Няколко архитектурни комплекса 
в гр.Златоград с общо 108 обема. 

Интерес представляват историческите паметници, 2 от които са с 
национално значение - връх Средногорец до с. Полк. Серафимово, наречен 
“Родопската Шипка” и родна къща на Кирил Маджаров гр. Смолян. 

Археологическите паметници в областта са 8, 7, които са с 
национално значение. За съжаление тяхното състояние не е особено 
атрактивно. 

По-важните традиционни инициативи от културния календар на 
областта са: фолклорният събор с национално значение “Рожен”; 
карнавалните игри с маски в с. Широка лъка – “Песпонеделник”; празникът 
“Предой” – традиционен за с. Могилица; майските културни тържества; 
националните детски фолклорни “Орфееви празници”; празниците на 
изкуствата “Орфеада”;  международният фестивал на църковните хорове;  
международният театрален фестивал “Бурборак”. 

 
6. Техническа инфраструктура  
 

a) Водоснабдителна система: 
Водоснабдяването на населението в област Смолян се извършва от   
“В и К”ЕООД  - Смолян. Дружеството е изцяло държавна собственост 

и е регистрирано през 1991 г. Предметът на дейност е водоснабдяване, 
канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и 
чужбина и експлоатация на водоснабдителни водоеми. 

Дружеството обслужва 130 населени места на територията на 10 
общини, с население 122 518 души. Средната степен на водоснабденост за 
област Смолян е 90,8 %. Необхванати населени места с водоснабдителна 
услуга по общини са показани в таблицата: 
 
Община Брой 

необхванати 
населени места 

Неохванато 
население 

Степен на 
обхванатост 

Баните  10 1594 94 % 
Борино 0 0 100 % 
Девин 2 13 100 % 
Доспат 0 0 100 % 
Златоград 6 822 94 % 
Мадан 38 3885 71 % 
Неделино 14 3210 62 % 
Рудозем 7 978 91 % 
Смолян 26 162 96 % 
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Чепеларе 5 383 96 % 
Общо: 108 11047 90,8 % 
 

От посочените данни се вижда, че в общините Неделино, Баните и 
Мадан има значителен брой жители, необхванати с централно 
водоснабдяване. 

Към края на 2004 г. с режимно водоподаване са три населени места. В 
експлоатация са над 450 бр. извори с малки дебити, които в значителна 
степен се колебаят в зависимост от наличието на валежи. Това обуславя и 
наличието на сезонни водоснабдителни режими. 

В експлоатация са 1 459 км водопроводна мрежа. Годишно се 
реконструира около 25 км или 1,7 %, което е крайно недостатъчно. От 23 
520 бр. водопроводни отклонения, годишно се подменят 800 бр. или 3,4 %, 
което също е недостатъчно.  

 
 
Община Вътрешни 

водопроводи-км. 
Външни 
водопроводи –км. 

Общо Км. 

Баните  40 50 90 
Борино 38 14 52 
Девин 72 45 117 
Доспат 50 24 74 
Златоград 38 38 76 
Мадан 87 45 132 
Неделино 11 18 29 
Рудозем 91 53 144 
Смолян 248 226 474 
Чепеларе 98 48 146 
Общо: 773 561 1334 

Загубите на вода по водопроводната мрежа за областта надвишават 70 
%, като годишно се намаляват с по 2 %. Съобразно големите загуби, темпът 
на намалението е крайно незадоволителен. За постигане на допустимите 
загуби от 25 %, при този темп на възстановяване, ще са необходими 16 
години. Целта на дружеството е през 2015 г. да снижи загубите до 40 %. 
          Непрекъснатостта на водоснабдяването за дружеството е 97,8 %. 
Наличието на 1 000 км азбестоциментови  водопроводи, увеличава степента 
на аварийност. Годишно се отстраняват около 950 аварии при средно 
ремонтно време 5,2 ч.  
        Изключително важен елемент при водоснабдяването е качеството на 
питейната вода. Последните проби за 2004 г. показват, че по химични 
показатели е достигната стандартност 98,4 %, а по микробиологични – 86,2 
%. Средната стандартност за дружеството е 92,6 %. В експлоатация са седем 
пречиствателни станции за питейни води. 
        Проблем, оказващ влияние върху качеството на питейната вода, е 
наличието на значителен брой плитки водоизточници с малък дебит. При 
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снеговалежи, дъждове и снеготопене, те рязко влошават качеството на 
водата. При тези източници се организира непрекъснато обеззаразяване. 
Благодарение на тези мерки, микробиологичните показатели от 69,5 % през 
2000 г. са подобрени на 86,2 през 2004 г. Тенденцията за трайно повишаване 
на стандартността е  тя да достигне 95 %. Това ще се постигне със 
монтиране на дозаторни помпи  за автоматично обеззаразяване и 
възстановяване на хлораторни инсталации. За 2003-2004 г. са монтирани 15 
бр. 
        Степента на обхват на населението с канализационни услуги е 61 %. 
Канализирани са 24 населени места  с обща дължина на канализационната 
мрежа 130 км. В експлоатация е една пречиствателна станция за отпадни 
води в к. к. Пампорово.  
        Структурата на консумацията на вода е 67 % от населението и 33 % от 
общественият сектор.  От 01.08.2000 г. цената на помпажната вода е 1,22 
лв./м3, а на гравитачната 0,86 лв/м3, при съотношение 53 към 47 %. 
       За отбелязване е фактът, че през последните години, консумацията на 
вода намалява средно годишно с 1,7 %. Това се дължи най- вече на 
намаляване на населението в областта. 
        
       б)  Транспортна мрежа 
 
       Поради специфичните природни дадености автомобилният транспорт 
се явява единственият вид транспорт в област Смолян. Обслужването на 
населението с пътнически, товарен и таксиметров транспорт се осъществява 
изцяло от частни фирми.  
       За превоз на пътници в областта са регистрирани 128 фирми  с 427 
автобуса. За международни пътнически превози са регистрирани 7 фирми с 
24 автобуса. Фирмите, извършващи превози на товари са 117 с 471 товарни 
автомобила и 126 товарни ремаркета. За извършване на международни 
превози са регистрирани 81 транспортни фирми с 297 влекача и 262 
ремаркета. Таксиметровите превози се изпълняват от 143 фирми с 296  леки 
таксиметрови автомобила. 
       В областта много добре е организиран и функционира пътническият 
транспорт. Общинските и Областната транспортни схеми, напълно 
задоволяват нуждите на населението. Съгласно Областната транспортна 
схема, се изпълняват 58 маршрутни разписания, чрез които се осъществява 
връзки между общините и областният град. 
     Републиканската транспортна схема включва 65 маршрутни разписания. 
Чрез тяхното изпълнение, населението на Областта има възможност да 
пътува до съседните областни градове и столицата. Област Смолян има 
директни транспортни връзки с гр. Пловдив, Кърджали, Хасково и 
Пазарджик. За столицата се изпълняват 11 курса. 
       Напълно са задоволени нуждите на населението и от товарен и 
таксиметров транспорт. 
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       На 1000 жители в област Смолян се падат по 214 леки автомобила, 
при средно за страната 296 и за София 457 бр.  
       Нормалното функциониране на автомобилния транспорт, изисква 
хубави и добре поддържани пътища.  
       В област Смолян съществува сравнително добре изградена пътна 
мрежа. Общата дължина на пътищата е 1 256 км. Републиканската пътна 
мрежа включва 606 км пътища, а общинската пътна мрежа е 650 км.  
       Поради особеността на терена в областта няма първокласни пътища. 
Пътищата от втори клас са 110.283 км. Третокласните пътища са 428.728 
км, а четвъртокласните – 650 км. 

  
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН СМОЛЯН-
КСАНТИ-ДРАМА 

 
В рамките на Проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – 
основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” 
CONNECTION към Програма „Европейско териториално сътрудничество 
Гърция – България 2007 – 2013” през 2012 г. е разработена Стратегия за 
устойчиво развитие на транспортната инфраструктура в транс-граничния 
регион. 
Възложената от Областна админстрация Смолян външна консултантска 
услуга е изпълнена от Институт за транспортни изследвания, София. 

Целта на задачата е да се подпомогне решаването на следните няколко 
проблема за област Смолян: 

 Липса на транспортна комуникация в тези погранични райони на 
РБългария и РГърция. 
 Неизградена транспортна инфраструктура на европейско ниво. 
 Проблем с хармоничното, балансирано и устойчиво икономическо 

развитие на трансграничния регион. 
 Усилване на връзките и подобряване на контактите между хората от 

пограничните райони. 
 
Стратегията представлява дългосрочна програма, която е конкретизирана 

на базата на средносрочни и краткосрочни цели и приоритети. Тя цели да 
очертае общата рамка за изготвянето и изпълнението на подсекторни 
концепции/програми за развитието на транспортната инфраструктура до 
2020 г. за трансграничния регион СМОЛЯН-КСАНТИ-ДРАМА.  

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ОСИ 

След подробния и задълбочен преглед на всички налични стратегически 
документи с международен, национален и регионален характер предлагаме 
в настоящата стартегия да залегнат следните основни приоритетни оси: 
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Приоритетна ос 1: Привеждане на наличната пътна инфраструктура в 
добро експлоатационно състояние 

 

Приоритетна ос 2: Модернизация и развитие на пътната 
инфраструктура по националните и транс-европейски транспортни 
оси 

 

Приоритетна ос 3: Възстановяване и развитие на регионалните и 
местни транспортни връзки 

 

Приоритетна ос 4: Развитие на интермодалността на транспорта 

 

Приоритетна ос 5: Оптимизиране и подобряване на обществения 
транспорт 

 

Приоритетна ос 6: Техническа помощ за подготовка на необходимите 
проучвания  и проекти 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Привеждане на наличната пътна 
инфраструктура в добро експлоатационно състояние 

С мерките по тази ос се цели повишаване качеството на предлаганата 
от инфраструктурата с национално значение услуга и намаляване на 
експлоатационните разходи на транспортните оператори и потребителите. 
Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

 Постигане на добро експлоатационно състояние на наличната 
транспортна инфраструктура 

 Спестяване на средства в резултата на намаляване на транспортно-
експлоатационните разходи на потребителите на пътната мрежа. 

 Повишаване ефективността на използването на подвижния състав 
 Привличане на международен транзитен трафик 
 Повишаване нивото на безопасността на движението и намаляване на 

броя на пътнотранспортните произшествия  
 Осигуряване на ефективна транспортна подкрепа на 

българския бизнес. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Модернизация и развитие на пътната 
инфраструктура по националните и транс-европейски транспортни оси 
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С мерките по тази ос се цели създаване на условия за интегрирано 
планиране, модернизиране и развитие на основната транспортна 
инфраструктура на областа с национално и трас-европейско значение, в 
съответствие с обема и характеристиките на транспортното търсене. 
Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

 Повишаване на капацитета и отстраняване на „тесните места” в 
транспортната инфраструктура с оглед безпрепятственото провеждане 
на нарастващи транспортни потоци по направленията на 
националната пътна мрежа 

 Развитие на инфраструктура за максимално ефективни превози на 
пътници и товари посредством намаляване и спестяване от времето 
необходимо извършване на пътуванията. 

 Привличане на международен транзитен трафик за ефективно 
използване на инфраструктурата 

 Модернизация на транспортния сектор чрез инвестиции в 
инфраструктурата и новите технологии като предпоставка за 
икономическото развитие на страната 

 Осигуряване на ефективна транспортна подкрепа на българския 
бизнес 

 Повишаване конкурентоспособността на българската икономика 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: Възстановяване и развитие на регионалните и 
местни транспортни връзки 

С мерките по тази ос се цели създаване на условия за възстановяване 
и развитие на транспортна инфраструктура с регионално и местно значение 
в област Смолян. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

 Повишаване на капацитета и унамаляване на времето за придвижване 
и превози вътре в областта 

 Допринасяне за регионалното и местно икономическо развитие в 
областта. 

 Оптимизиране на транспорта посредством внедряването на 
интелигентни транспортни системи 

 Повишаване конкурентоспособността на икономиката в област 
Смолян 

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: Развитие на интермодалността на транспорта 
С мерките по тази ос се цели създаване на подходящи 

инфраструктурни и логистични условия за извършване на координиран, 
комбиниран транспорт и прехвърляне на превози от същестуващия 
автомобилен към по-екологичния електрически релсов транспорт, при 
оптимално използване на наличните финансови и технически ресурси. 
Очакваните резултати от изпълнението им са: 

 Оптимизиране на координацията между видовете транспорт за 
ефективно използване на предимствата им и на транспортната 
инфраструктура 
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 Изграждане на нова инфраструктура за осъществаване на ж.п. 
транспорт 

 Развитие на логистични интермодални терминали и условия за 
извършване на комбиниратни превози 

ПРИОРИТЕТНА ОС 5: Оптимизиране и подобряване на обществения 
транспорт 

С дейностите предвидени по тази ос се цели създаването на 
благоприятни условия за ползването на обществен транспорт за 
трансгранични  и ежедневни пътувания на гражданите с цел работа, 
туризъм, обучение и рекреация. 

Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 
 Повишаване качеството на предлаганите от обществения транспорт 

превозни услуги и подобра организация на работа 
 Нарастване дела на пътуванията с обществен транспорт и намаляване 

на дела на пътуванията с лични моторни превозни средства. 
 Намаляване на вредните емисии от замърсяване и шум 
 Повишаване качеството на трансграничните пътнически услуги с 

обществен транспорт  
 Оптимизиране на приходите и разходите,и повишаване на 

ефективността, и качеството на обществените транспортни услуги 
посредством финансово моделиране 

 Обновяване на транспортния парк в съответствие с европейските 
стандарти и изисквания. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 6: Техническа помощ за подготовка на 
необходимите проучвания  и проекти 

С мерките по тази ос се цели осигуряване на възможности за 
планиране и изпълнение на: 

 предварителни проучвания, социално-икономически анализи и 
анализи разходи – ползи за обосновка и подкрепа на проектите 
заложени за изпълнение  в статегията; 

 разработване на идейни и технически проекти за конкретни 
инфраструктурни трасета и коридори 

 разработване и актуализиране на стратегически и други необходими 
документи, подпомагащи планирането и развитието на транспортната 
инфраструктура 

 актуализиране и хармонизиране на правната и нормативна рамка 
 подготовка на тръжни документи и ппопълване на формуляри за 

кандидатстване за съфинансиране по различните оперативни 
програми 
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МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 
ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 

При подбора и формулирането на отделните мерки по различните 
приоритетни оси са съблюдавани следните основни принципи:  

 мерките трябва да бъдат лесни за следене и отчитане 
 да се формулират по възможност количествени показатели за 

изпълнение за по ефективен мониторинг  
 да са ориентирани към конкретна институтция 
 да бъдат предварително съгласувани и изкомуникирани в максимална 

степен между занитерисованите ведомства и институции 
 

Приоритетна ос 1: Привеждане на наличната пътна инфраструктура в 
добро експлоатационно състояние 

 Мярка 1.1: Рехабилитация на пътища в област Смолян - 
възстановяване 

 Мярка 1.2: Рехабилитация на пътища в област Смолян - усилване : 
 Мярка 1.3: Въвеждане на договори за поддържане, базирани на 

показатели за изпълнение  
 Мярка 1.4: Внедряване на система за управление на настилките 
 Мярка 1.5: Рехабилитация на пътища в област Смолян – 

възстановяване 
 

Приоритетна ос 2: Модернизация и развитие на пътната 
инфраструктура по националните и транс-европейски транспортни оси 

 
 Мярка 2.1: Реконструкция на път II-86 Пловдив - Рудозем с дължина 

100 км  
 Мярка 2.2: Изграждане на  участък №1 по направлението от 

разширената TEN-T мрежа "Пловдив - Смолян - Рудозем - граница с 
Гърция" с дължина 50 км  

 Мярка 2.3: Изграждане на  участък №1 по направлението от 
разширената TEN-T мрежа "Пловдив - Смолян - Рудозем - граница с 
Гърция" с дължина 50 км  

 Мярка 2.4: Изграждане на  участък №3 по направлението от 
разширената TEN-T мрежа "Пловдив - Смолян - Рудозем - граница с 
Гърция" с дължина 50 км 
 

Приоритетна ос 3: Възстановяване и развитие на регионалните и местни 
транспортни връзки 
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 Мярка 3.1: Отваряне на ГКПП Рудозем 
 Мярка 3.2: ГПК Смолян  
 Мярка 3.3: Обходи на населените места  
 Мярка 3.4: Реконструкция на пътя Златоград - Мадан  
 Мярка 3.5: Отваряне на ГКПП Арда  

 
Приоритетна ос 4: Развитие на интермодалността на транспорта 

 
 Мярка 4.1: Предпроектно проучване за развитие на ж.п. линия от 

Асеновград до Смолян  
 Мярка 4.2: Технически проекти и парцеларен план за развитие на ж.п. 

линия от Асеновград до Смолян  
 Мярка 4.3: Изграждане на  ж.п. линия от Асеновград до Смолян  
 Мярка 4.4: Комбиниран транспорт 

 
Приоритетна ос 5: Оптимизиране и подобряване на обществения 
транспорт 

 
 Мярка 5.1: Пилотен проект за развитие на трансграничния обществен 

транспорт 
 Мярка 5.2: Разработване на финансов модел на трансграничния 

обществен транспорт 
 Мярка 5.3: Разработване на предварително проучване за подобряване 

на трансграничния обществен транспорт  
 Мярка 5.4: Подобряване на трансграничния обществен траспорт - 

изпълнение  
 Мярка 5.5: Нов подвижен състав за обществен транспорт 
 Мярка 5.6: Интелигентни транспортни системи за управление на 

транспорта 
 Мярка 5.7: Изграждане на велосипедна инфраструктура 

 
Приоритетна ос 6: Техническа помощ за подготовка на необходимите 
проучвания  и проекти 

 
 Мярка 6.1: Изготвяна на проекти за рехабилитация на пътищата в 

област Смолян  
 Мярка 6.2: Разработване на проект за реконструкция на път II-86 

Пловдив - Рудозем с дължина 100 км 
 Мярка 6.3: Предпроектно проучване на направлението от раширената 

TEN-T мрежа "Пловдив - Смолян - Рудозем - граница с Гърция"  
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 Мярка 6.4: Актуализиране на стратегическите документи с 
национален, регионален и местен характер за включване на 
направлението от раширената TEN-T мрежа "Пловдив - Смолян - 
Рудозем - граница с Гърция"  

 Мярка 6.5: Разработване на предложения за допълнения и изменения 
на нормативната и законодателната рамка 

 Мярка 6.6: Разработване на идеен проект и парцеларен план за 
участък №1 по направлението от раширената TEN-T мрежа "Пловдив 
- Смолян - Рудозем - граница с Гърция" с дължина 50 км 

 Мярка 6.7: Разработване на идеен проект и парцеларен план за 
участък №2 по направлението от раширената TEN-T мрежа "Пловдив 
- Смолян - Рудозем - граница с Гърция" с дължина 50 км 

 Мярка 6.8: Разработване на идеен проект и парцеларен план за 
участък №3 по направлението от раширената TEN-T мрежа "Пловдив 
- Смолян - Рудозем - граница с Гърция" с дължина 50 км 

 Мярка 6.9: Разработване на стратегия за реализиране на велосипедно 
движение 

 Мярка 6.10: Подготовка на проучвания и проекти 
 

Мерки (проекти) – инструменти за реализация 
Основните „инструменти“ които могат да се използват за реализиране 

на отделните мерки са: 
 Проекти по програми – проектно ориентиран подход 
 Специфични финансови инструменти реализиращи определени 

политикана планиране – финансов инженеринг 
 Законодателство 

 
ИНДИКАТОРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

За отчитане и контролиране на дейностите трябва да бъдат използвани 
следните индикатори на изпълнение: 

 брой превозени пътници 
 брой отворени ГКПП 
 бр. установени партньорства 
 бр. извършени проучвания 
 намаление на времето за пътуване 
 намаляване на разходите за пътуване 
 км изграден път 
 км реконструиран път 
 км рехабилитирани участъци 
 състояние на пътната настилка 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

В програмата за изпълнениена стратегията за всяка мярка са посочени 
конкретните източници на финанасиране, които най-обща са: 

 Национален бюджет 
 Европейски фондове 
 Областна администрация; 
 Общини 
 ПЧП 
 нов финансов механизъм за осигуряване на свързаността в 

Европа наречен Connecting Europe Facility (CEF) 
 Финансов инженеринг 

Разработени са няколко нови инструмента и инициативи за 
максимално ефективно и устойчиво използване на структурните и 
кохезионните фондове. Тези инициативи са основани на опита в областта на 
финансовия инженеринг, което гарантира, че те ще запазят своето 
въздействие и ще допринесат за дългосрочното развитие на регионите. 

Стабилното финансово управление на инструментите на политиката 
на сближаване може да доведе до повишаване на публичните инвестиции. 
За постигането на тази цел Европейската комисия е разработила 
инструменти съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банката за 
развитие на Съвета на Европа (БРСЕ).  Те подпомагат страните членки и 
регионите в прилагането на схеми за финансов инженеринг. 
 
         в)  Енергийна мрежа 
 
         Област Смолян получава ел.енергия чрез магистралните 
електропороводи 110 и 220 kv от област Пазарджик, Пловдив и Кърджали. 
Далекопроводът 220 kv, влизащ от обл. Пазарджик,  стига до подстанция 
Девин и там се трансформира в 110  кv.  От Девин, продължава към 
подстанция Смолян. 
         Далекопровод “Северни Родопи” – 110 kv, захранва областта от 
Пловдивска област – подстанция Комбинат за цветни метали /КЦМ/. 
         Чрез подстанциите в Ардино, Гледка и Бенковски, получаваме ел. 
енергия от направление Кърджали. 
         Общо дължината на електропорводите ВН, на територията на област 
Смолян са с дължина 230 км, като 220 kv са  30  км и 110 kv 200 км. 
         На територията на областта са построени две ВЕЦ - Тешел и Девин. В 
последните години се изградиха и няколко малки ВЕЦ по реките Арда, 
Широколъшка река, Буйновска и др.  
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         г)  Съобщителна мрежа 
        
         Пощенски услуги 
 
        В област Смолян основен пощенски оператор е ТП “Български пощи” – 
гр.Смолян. Съгласно Закона за пощенските услуги, дружеството 
задължително предоставя чрез изградената мрежа, универсалната пощенска 
услуга на територията на цялата страна, включително и при икономически 
неизгодни условия. 
        ТП “Български пощи”-Смолян има изградена мрежа от 66 пощенски 
станции, обособени в 5 районни пощенски станции. Ръководството и 
координацията на мрежата се реализира от управлението на ТП “Български 
пощи” Смолян, намиращо се в областния град. 
        Териториалното поделение обслужва 138 802 жители, като в градовете 
те са 73 170 и в селата 65 632 жители. Една пощенска станция обслужва 2 
136 жители и 49 кв. км площ, при средно за страната съответно 2 692 
жители и 35,88 кв. км площ. Универсалната пощенска услуга на 
територията на областта се извършва в 238 населени места от които: 

С пощенски станции – 61;     
Без пощенски станции - 177, от тях с пощенски агентства - 5 и с 

междуселищни пощальони по граждански договор – 172. 
         Пет дни седмично, универсалната пощенса услуга, се извършва в 62 
населени места с население 113 016 жители, което представлява 81.6 % от 
общо обслужваното население. 
         Освен универсалната пощенска услуга ТП “Български пощи” – 
Смолян, извършва и неуниверсални пощенски услуги, които включват още 
12 вида услуги. 
 

7. Териториална структура  
 

a) Урбанизация и селищна мрежа 
б) Визуализация на териториалната  структура 
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На територията на Смолянска област има 10 общини (Баните, Борино, 
Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе) с 
242 населени места, 8 от които са градове. Населението на областта е 135 
029 души, от които 52,44 % градско население. Гъстотата на населението е 
42 души на кв. км.  
 

Общини 

Територи
я -кв.км. 

/към 
31.12.2000

/ 

Брой 
населени 

места /към 
31.12.2003/ 

Брой 
кметства 

/към 
01.07.2004/ 

Градско 
население 

(бр.) 
 

Селско 
население 

(бр.) 
 

Съотношение 
градско/селско 
население % 

           
Общо 3192,9 242 71 70807 64222 52,44/47,56 
Баните 301,2 20 8 0 6121 0/100 
Борино 173,2 5 2 0 3997 0/100 
Девин 573,7 16 7 7353 7053 51/49 
Доспат 282,7 8 6 2727 7464 26,75/73,24 
Златогр
ад 171,5 11 3 7622 5845 56,6/43,4 

Мадан 175,0 44 12 6214 7113 46,63/53,37 
Недели
но 102,3 16 14 5008 3459 59,15/40,85 
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Рудозем 182,9 23 6 3929 6572 37,42/62,58 
Смолян 854,0 86 8 32347 13279 70,90/29,1 
Чепелар
е 376,4 13 5 5607 3319 62,82/37,18 
  

 
   

Общини 
Обща 
площ 
/дка/ 

Земеделск
и 

територи
и 

Горски 
територи

и 

Населени 
места и др. 
урбанизи-

рани 
територии 

Водни 
течения и 

водни 
площи 

Терито-рии 
за добив на 

полезни 
изкопаеми 

Общо 3192846 850949 2093453 58328 25683 152980 
Баните 301165 111807 163281 5224 1022 18799 
Борино 173204 51514 105036 1286 290 14748 
Девин 573684 144692 383245 5030 4189 35033 
Доспат 282697 65917 197006 3292 10721 4405 
Златоград 171537 33398 128819 4655 1856 2353 
Мадан 174951 41795 120989 8277 1263 1295 
Неделино 102252 38663 59226 2706 470 770 
Рудозем 182919 26620 146388 5752 1156 2353 
Смолян 853997 232127 540147 16197 3845 58122 
Чепеларе 376440 104416 249316 5909 871 15102 
 
     

 Териториално-урбанистичната структура е изградена около един 
областен център – град със средна големина. Сравнително равномерно е 
развита мрежата от населени места, като анализът сочи, че като цяло 
преобладава градското население. Във всички населени места се наблюдава 
намаляване на населението, като 5 от тях са напълно или частично 
обезлюдени. През последните 5 години урбанизираните територии са се 
увеличили с 1 150 дка за сметка на горските територии и с 230 дка – за 
сметка на земеделските земи. Това е в резултат на изграждане на големи 
инфраструктурни обекти от национално значение в областта на 
енергетиката и  транспорта, както и на активност на частни инвеститори в 
областта на туризма и изграждане на алтернативни енергийни източници. 

 
 

Общини 
Територия -
кв.км. /към 
31.12.2000/ 

Брой населени 
места /към 
31.12.2003/ 

Гъстота 
Н.м./100кв.км 
/към 2012 г./ 

Населени
е 
 
 
 

Общо 3192,9 242 37.7 120456 
Баните 301,2 20 16.7 5031 
Борино 173,2 5 20.8 3597 
Девин 573,7 16 22.3 12800 
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Доспат 282,7 8 31.9 9008 
Златоград 171,5 11 71.2 12207 

Мадан 175,0 44 69.6 12188 
Неделино 102,3 16 69.3 7088 
Рудозем 182,9 23 54.7 10007 
Смолян 854,0 86 47.9 40941 

Чепеларе 376,4 13 20.2 7589 
 

      Слабоурбанизираните райони са обикновено изостанали селски, 
планински и крайгранични райони. Това са територии с ниска гъстота на 
населението и точково разположение на села. Те се характеризират с ниско 
ниво на качеството на живота и с непрекъснато намаляващо население и 
функции. 
      Като особеност и предимство на по-голямата част от територията на 
област Смолян трябва де се подчертае добре запазената природна среда, 
наличие на територии без човешка намеса, надарени с красива природа, 
еталон на биоразнообразието и природното равновесие.  

  
 
Баланс по видове територии : Общини   
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8. Състояние на околната среда 
 

        а) Екологично състояние 
 

При анализа за опазването на околната среда сe потвърждават 
изводите, че чистата природна среда е едно от специфичните предимства на 
областта. Едновременно с това тази силна страна не е достатъчно пълно и 
всеобхватно експлоатирана. Отчита се, че формите за използване на това 
предимство като развитие на екотуризъм, развитие на дейности по 
култивираното отглеждане на билки, гъби, горски плодове и др., създаване 
на търговска марка, която да позволи появата на продукти от селското 
стопанство, които да са в тази пазарна ниша и други не са се реализирали 
през изминалия период.  

За да се оцени състоянието на околната среда в област Смолян е 
направено проучване на достъпната информация по отделните компоненти 
на околната среда – вода, въздух, почви, биоразнообразие и по фактори на 
въздействие – отпадъци, шум, радиационно замърсяване. 

 
Въздух 
Информацията за 2011 г., получена от годишния отчет за работата на 

РИОСВ-Смолян показва, че провежданият на територията на областта 
имисионен контрол е отчел 361 измервания за ФПЧ10, от които 
наднормените стойности са 119 броя, като през ноември и декември са 
отчетени по 25 наднормени стойности с максимална стойност 189,86 µg/m3. 
При анализ на резултати за 2011г. е видно, че 70% от годишната стойност 
на ФПЧ10 е през зимните месеци, като през четирите месеца-януари, 
февруари, ноември и декември имаме месечна концентрация над 70 µg/m3.  

Общият брой наднормени стойности за цитираните 4 месеца е 91бр. 
или 76% от годишните превишения. Основни източници на прах са 
промишлеността, транспорта, енергетиката и битово 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 
опясъчаване. Причина за значителният брой превишения са и географското 
разположение на града и специфичните метеорологични условия /ниска 
скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./. Това е особено актуално през 
зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на 
атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно 
(първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - 
прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии). 

 



 

 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН  2012 – 2013 
 

88

Води 
През 2011 годината са извършени проверки на пречиствателните 

станции за отпадъчни води в населените места Смолян, Мадан, Рудозем, 
Златоград, с. Проглед и к.к. “Пампорово”. 

Замърсяването на водите във водоприемниците се получава най-вече 
след заустване на отпадните води от по-големите населени места и 
общински центрове с изградена над 70%  канализационна мрежа и наличие 
на главен събирателен колектор. В останалите общински центрове 
продължават да се строят канализационни мрежи и събирателни колектори 
до площадките, определени за изграждане на ГПСОВ.  

В промишления сектор с най-голяма степен на замърсяване са 
отпадъчните води от хранително-вкусовата промишленост, миннодобивната 
и минно-преработвателната.  

По-голямата част (90 %) от обектите на отрасъл “Транспортна 
дейност, автосервизи и автомивки” са с изградени пречиствателни 
съоръжения (каломаслоуловители). Повечето от тях са в добро състояние. 

Водните обекти на територията на област Смолян се отнасят към две 
категории повърхностни води – “РЕКА”  и “ЕЗЕРО”  и са към 
Източнобеломорски район за басейново управление. На територията на 
област Смолян има два типа реки, планински и пресъхващи.  

 
Карта №1-1  Типология категория “РЕКА” в Смолянска област 

 
 

Всяко водно тяло е речен участък с еднакво екологично и химично 
състояние, който има важна роля при управлението на водите. В 
публикувания през март 2010 г. План за управление на речните басейни 
(ПУРБ) в Източнобеломорски район за водните тела са подготвени 
конкретни програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се 
постигне добро състояние на водите. 
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Земи и почви 
 
Баланс по видове територии по предназначение за 2011 г. 
 

№ Вид на територията Имоти, бр. Площ (дка) Площ (%) 
1 За нуждите на селското стопанство 307966 853874.6 26.3 
2 За нуждите на горското стопанство 32488 2244544.2 69.86 
3 Населени места 2454 78107.3 2.43 
4 Водни течения и водни площи 1321 24213.3 0.75 
5 Добив на полезни изкопаеми 21 207.3 0.01 
6 За нуждите на транспорта 1434 11875.2 0.37 

 Общо 345684 3212821.9 100.0 
 
Извършва се мониторинг на почвите на територията на областта от 

РИОСВ-Смолян по Националната система за почвен мониторинг І и ІІ ниво, 
като от извършения анализ на почвените проби, наднормените стойности са 
за олово, мед, цинк, кобалт, никел. Трябва да се има предвид това, че 
районите на изследване се намират в богати на руди земни пластове, поради 
което много от резултатите са над допустимите концентрации. 

За намаляване на въздействието на минно-добивната и 
преработвателна дейност върху компонентите на околната среда, в частност 
компонент почви се изпълняват ремедиационни мероприятия за 
преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни 
производствени мощности в страната. 

Няма информация за замърсяване на почвите в областта с разрешени 
продукти за растителна защита, както и за замърсяване с органични 
замърсители. 

Съществените проблеми са свързани с ерозията на почвите, локалното 
замърсяване с тежки метали и съществуването на обширни територии с 
нарушена почвена покривка от дейността на добивните предприятия.  
 

б)Защитени територии  
Характерни за областта са горските екосистеми. Здравословното 

състояние на горите на територията на РУГ- Смолян е добро. Въпреки 
възникването на пожари в Горски фонд, всички пожари са низови и не са 
унищожени значителни количества горски масиви. Последното се дължи 
основно на бързото овладяване на възникналите такива.  

На територията на област Смолян се намират 48 защитени територии. 
Категориите, съгласно Закона за защитените територии са: 

Резерват, Национален парк, Прародина забележителност, Поддържан 
резерват, Природен парк, и Защитена местност. 
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№ 
по  
ре
д 

Наименование Категория Терито-рия 
/хектари/ 

Попада в 
територ. 
обхват на 
следните 
общини 

Приет  
план за 
управл
ение 

1 "Кастракли" Резерват 129.138 Борино Да 

2 "Поречието на река 
Девинска" 

Защитена 
местност 140.519 Борино Девин Не 

3 "Борино" Защитена 
местност 108.242 Борино, 

Девин Не 

4 "Буйновско 
ждрело" 

Природна 
забележителност 761.707 Борино Не 

5 "Дяволски мост" Природна 
забележителност 45.796 Борино Не 

6 "Караджа дере" Защитена 
местност 1031.948 Доспат Не 

7 "Казаните" Резерват 155.391 Девин Да 

8 "Шабаница" Поддържан 
резерват 22.084 Девин Да 

9 "Триградско 
ждрело" 

Защитена 
местност 
Защитена 
местност 

1110.165 Девин Не 

10 "Чаирите" Защитена 
местност 315.007 Девин Не 

11 "Старата гора" Защитена 
местност 30.211 Девин Не 

12 „Храстево” Защитена 
местност 17.141 Девин Не 

13 "Настанска могила" Природна 
забележителност 2.788 Девин Не 

14 "Струилски дол" Природна 
забележителност 0.308 Девин Не 

15 "Света неделя" Защитена 
местност 23.129 Златоград 

Неделино Не 

16 Пещера- "Годумска 
дупка" 

Защитена 
местност 4.200 Неделино Не 

17 "Сосковчето" Резерват 177.757 Смолян Да 

18 "Момчиловски дол" Поддържан 
резерват 28.788 Смолян Да 

19 "Амзово" Поддържан 
резерват 0.319 Смолян Не 

20 "Калето" Защитена 
местност 3.036 Смолян Не 

21 "Падала" Защитена 
местност 34.138 Смолян Не 

22 "Ливадите" Защитена 
местност 1.001 Смолян Не 

23 "Рожен" Защитена 
местност 110.509 Смолян Не 
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24 "Момина вода-
Ахматица" 

Защитена 
местност 37.204 Смолян Не 

25 "Връх 
Средногорец" 

Защитена 
местност 121.053 Смолян Не 

26 "Крепоста 
Градището" 

Защитена 
местност 9.753 Смолян Не 

27 "Лятната гора" Защитена 
местност 42.125 Смолян Не 

28 "Дълбок дол" Защитена 
местност 5.973 Смолян Не 

29 "Врача" Защитена 
местност 4.050 Смолян Не 

30 "Чернока" Защитена 
местност 7.366 Смолян Не 

31 "Турлата" Защитена 
местност 18.352 Смолян Не 

32 "Хубча" Защитена 
местност 48.460 Смолян Не 

33 "Соскучански дол" Защитена 
местност 112.789 Смолян Не 

34 "Бориковска п-ра" Природна 
забележителност 0.999 Смолян Не 

35 "Улцата" Природна 
забележителност 0.954 Смолян Не 

36 "Невястата" Природна 
забележителност 49.655 Смолян Не 

37 "Ледницата" Природна 
забележителност 11.157 Смолян Не 

38 "Момата" Природна 
забележителност 1.577 Смолян Не 

39 "Сарийска чука-
Главата" 

Природна 
забележителност 2.154 Смолян Не 

40 "Смолянски езера" Природна 
забележителност 51.158 Смолян Не 

41 "Градище" Природна 
забележителност 7.337 Смолян Не 

42 "Смолянски 
водопад" 

Природна 
забележителност 0.200 Смолян Не 

43 "Средните ливади" 
 
Защитена 
местност 

70.869 Чепеларе Не 

44 "Куцинско блато" Защитена 
местност 0.041 Чепеларе Не 

45 "Чудните мостове" Природна 
забележителност 39.614 Чепеларе Не 

46 "Скакалото" Природна 
забележителност 0.480 Чепеларе Не 

47 "Дуплево" Природна 
забележителност 0.555 Чепеларе Не 

48 "Костен камък" Природна 
забележителност 0.515 Чепеларе Не 
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 През 2011 година е проведена процедура и обявена защитена местност 
„Храстево”, която всъщност е съществувала до 1955 година, като прероден 
паметник-Резерват „Храстево” край град Девин. Целите са опазването и 
съхраняване на уникални гори с групова структура и възраст на над лесните 
дървета 340-450 години. 

За 2011 г. по състоянието на защитените територии не се установени 
негативни промени или увреждания, спрямо предходните години 
 
 Натура 2000 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени 
територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и 
застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните 
международни договорености в областта на опазването на околната среда и 
биологичното разнообразие.  

 Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в 
съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на 
Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС  за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 
хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС  за опазване на дивите птици 
(наричана накратко Директива за птиците).  
Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското 
законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от 
Народното Събрание през 2011г.  
 Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) мрежата от 
защитени зони включва:  
 -защитени зони за опазване на дивите птици (кратко - за птиците);  
 -защитени зони за опазване на природните местообитания (хабитати) 
и на дивата фауна и флора (кратко - за хабитатите), установяването на които 
протича по различни процедури . 

Въз основана на него 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, и 
типове природни местообитания, включени в Приложенията на 
Директивата за хабитатите.  
  
 Защитени зони обхващащи територии на област Смолян са: 
 
 Защитени зони за птиците: 

 
1. “Триград-Мурсалица”, разположена на територията на общини 

Борино, Девин, Доспат и Смолян с обща площ 55 327 ха. Преобладаващата 
собственост е държавна – 74%, общинската е 12%, а частната – 14%. Зоната 
цели опазването на птици като Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis 
apivorus), Черна каня (Milvus migrans) и др. Цялата зона е на територията на 
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областта. / Със Заповед №РД-531 от 26.05.2010 г. е обявена защитена зона 
“Триград-Мурсалица”,по директивата за птиците./ 

2. “Добростан” обхваща част от общините Баните, Смолян и 
Лъки и е с площ 20 903.9 ха. Преобладаващата собственост е държавна – 
70%. Цели се опазването на най-многочислената популация у нас на 
световно застрашения вид белошита ветрушка, скалния и царския орел, 
египетския лешояд, чухал и черен щъркел. /Със Заповед №РД-528 от 
26.05.2010 г. е обявена защитена зона „Добростан” по директивата за 
птиците./ 

3. “Персенк” – обхваща територии от общините -  Девин, Смолян 
и Чепеларе с площ 15 677.46 ха. Това е единствената зона с преобладаваща 
частна собственост – 47%, държавната е 39.5%, а общинската – 19%. С 
обявяването й ще се опазват скален орел, трипръст и сив кълвач, глухар, 
осояд и др. /Със Заповед №РД-772 от 28.10.2008 г. е обявена защитена зона 
„Персенк” по директивата за птиците./ 

4. “Западни Родопи” обхваща територии от общините - Борино, 
Девин и Доспат с обща площ 10 054.21 ха. 95% от собствеността е държавна 
и 2% - частна. Цели се опазването на глухар, лещарка, кукумявка, осояд и 
др. / Със Заповед №РД-835 от 17.11.2008 г. е обявена защитена зона 
„Западни Родопи” по директивата за птиците./ 

 
 Защитени зони за природните местообитания(хабитати): 

 
 Защитени зони, които ще обхванат част от територията на област 
Смолян по Директива 92/43/ЕЕС, са в процес на обявяване (ЗЗ „Циганско 
градище” , ЗЗ „Родопи -Средни” и ЗЗ „ Родопи- Западни”) . 
 

 
в) Депа за битови отпадъци 

 
 На територията на област Смолян действат 4 регионални депа, които 
отговарят на изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци: 
 1.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, 
Чепеларе и Баните; 
 2.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, 
Златоград и Неделино; 
 3.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, 
Борино и Сатовча; 
 4.Депо за неопасни отпадъци за община Рудозем. 
 През 2011г. е извършено надграждане на тялото на Регионално депо 
за неопасни отпадъци с.Барутин, с което се гарантира поне още 5-6 години 
експлоатация. Преработен е проекта на Регионално депо Мадан за етапно 
разширение и предстои започване на строително монтажните работи. 
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 През 2011 г.  е продължило строителството на Регионално депо за 
неопасни отпадъци Смолян по реконструкцията и модернизацията. Депото е 
с пълна проектна готовност, уредена е собствеността на земята, има 
Решение по ОВОС, има издадено Комплексно разрешително и от края на 
2006г. е започнато строителството. 

Във връзка с чл. 29, ал. 1, т.1 от ЗУО  общините изготвят програми за 
управление на дейностите по отпадъци, в т.ч. и за разделно събиране на 
отпадъци, като в 9 от десетте общини на територията на област Смолян се 
извършва разделно събиране на отпадъците. 

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение 
на общините, като дейността в повечето общини е предоставена на 
оператори. В региона са обхванати почти всички населени места с 
изключение на тези с труден достъп и население под 20 човека. 

През последната година бяха закупени допълнително съдове - 487 
броя (87.6м3)  от общините и операторите, с което значително се подобри 
организацията по сметосъбиране и сметоизвозване.  
 До 2010 г. е преустановена експлоатацията на всички депа, които не 
отговарят на нормативните изисквания. С готови проекти за ликвидация са 
депата на общините -  Баните, Златоград, Чепеларе. През 2011г. са одобрени 
средствата за ликвидиране на депото на община Баните. Върху терена на 
общинското депо в ликвидация на община Доспат е изградена инсталация 
за производство на ел.енергия от биомаса, с което се ликвидира депото. На 
общинското депо в Неделино също по проект е изпълнен първи етап от 
ликвидацията, предстои да се направи техническа и биологична 
рекултивация.  

През 2011г. в община Смолян е приета общинска стратегия за 
поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци на Община Смолян, със 
срок на действие 2011-2020г. Стратегията обхваща дейностите, свързани с 
управлението на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на 
община Смолян. За целта от Община Смолян са закупени и раздадени на 
населението 200 бр. компостера, също така са разположени 300 бр. кофи за 
събиране на биоразградими отпадъци. В парковете и градините на гр. 
Смолян са разположени 20 бр. компостера за компостиране на 
биоразградимите отпадъци от зелените части.  Предвижда се изграждане на 
два открити компостни центъра в с. Турян и с. Смилян, въвеждане на 
фамилно компостиране в част от гр. Смолян, както и в някои от по-големите 
села в общината. 

Сериозен проблем в района се очертава управлението на  
строителните отпадъци. Само в 5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, 
Златоград и Девин) има отредени площадки за строителни отпадъци, където 
се контролират постъпващите отпадъци. В останалите общини няма такива 
депа, което води до безконтролно изхвърляне на отпадъците в контейнерите 
за битови отпадъци, на неразрешени места и образуване на 
нерегламентирани сметища. По данни от общините депонираните 
строителни отпадъци в регионалните депа през 2011г. са 5017.82 тона. 
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Голяма част от отпадъците депонирани на регионалните депа са 
рециклируеми, но няма действащи сепариращи инсталации и за сега не се 
планират такива за изграждане. Необходимо е в бъдеще да се засили 
контрола на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
изграждането на сепариращи инсталации.  

 
Шум 
През 2011 г. са направени контролни замервания на 16 обекта за 

измерване на шума излъчван от тях, като не се наблюдават съществени 
изменения на отчетените нива на шума. 

В общините на територията на областта не съществуват сериозни 
проблеми по отношение на шума. Проблемите, които все пак съществуват, 
са свързани с шумовото натоварване по пътища, по които преминава по-
голям трафик или големи товарни машини. 

 
 

Основни екологични проблеми на територията на област 
Смолян 

 
 1. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, 

енергетиката и битово 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 опясъчаване. Причина за значителният 
брой превишения са и географското разположение на града и специфичните 
метеорологични условия /ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и 
др./ През 2011 година от Автоматичната измервателна станция-Смолян са 
извършени 361 измервания за ФПЧ10, от които наднормените стойности са 
119 броя, като през ноември и декември са отчетени по 25 наднормени 
стойности с максимална стойност 189,86 µg/m3. При анализ на резултати за 
2011г. е видно, че 70% от годишната стойност на ФПЧ10 е през зимните 
месеци, като през четирите месеца-януари, февруари, ноември и декември 
имаме месечна концентрация над 70 µg/m3. Тези високи стойности 
утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за 
последните три години измерените стойности са: 2009 година - 47 µg/m3, за 
2010 – 50 µg/m3, а за 2011- 49  µg/m3, при норма за опазване на човешкото 
здраве - 40 µg/m3, така също и допустимият брой превишения за една 
календарна година: за 2009г.-107бр, за 2010г.-118бр., а за 2011г-119бр., при 
допустими превишения-35бр. годишно. С Решение №694 на общински 
съвет-Смолян състояло се на 28.05.2011г. е приета програма за намаляване 
замърсяването с ФПЧ10 на територията на община Смолян, като целта на 
програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на 
територията на община Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 
2011-2013. 

2. Замърсяването на водите във водоприемниците се получава най-вече 
след заустване на отпадните води от по-големите населени места и 
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общински центрове с изградена над 70% канализационна мрежа и наличие 
на главен събирателен колектор. Също така, когато говорим за замърсяване 
на повърхностно-течащи и стоящи води, е необходимо да се има предвид, 
че повечето места в региона са разположени главно в горните течения на 
реките, чийто отток в по-голямата част от годината е около средния и по-
малък от средния. В близките години не е настъпила промяна в качеството 
на заустваните от хвостохранилищата отпадъчни води. През 2011 г., в 
следствие на засилен контрол и наложена наказателна дейност от 
контролните органи се наблюдава подобряване работата на 
пречиствателните съоръжения в млекопреработвателните предприятия. 

3. Резултатите от мониторинга на почвите през 2011 г – ІІ ниво, 
вкисляване, показват висока киселинност на почвите – почвите от всички 
пунктове са показали киселинно-алкалното равновесие в почвата pH < 4, 
или равно. Което е ориентировъчен показател за висока киселинност на 
почвите, дължаща се на процесите на изветряне на първичните минерали и е 
свързан с тяхната хидратация и с излужването на освободените от състава 
на кристалните решетки алкалоземни и алкални катиони. Извършен е 
мониторингът на почвите на територията на РИОСВ-Смолян по 
Националната система за почвен мониторинг. Изпитвани са почви по 
националната система за почвен мониторинг І и ІІ – ниво, вкисляване от 
пунктове съответните пунктове. Изпитванията са проведени от Регионална 
Лаборатория – Смолян. Сравнено с изпитваните показатели за предходната 
2010 г., резултатите за същите през 2011 г. са с много близки стойности, 
което показва че няма промяна на цялостната картина от предходната 
година до момента на пробонабирането. 

4. В област Смолян са обхванати почти всички населени места от 
оганизираното сметосъбиране и сметоизвозване, с изключение на тези 
населени места с труден достъп и население под 20 човека, като 
обхванатото населението в тази система е 99,60%.  

Независимо, че има организирано сметосъбиране и сметоизвозване при 
извършените проверки от РИОСВ – Смолян се установява, че част от 
населението продължава да изхвърля отпадъци по скатовете към пътищата, 
деретата и реките. 

Засилен е и контрола за чистотата на пътищата от републиканската пътна 
мрежа, както и състоянието на пътните отбивки. 

Всички общински депа са затворени, като едно от тях е ликвидирано, а с 
готови проекти за ликвидация са депата на общините Баните, Златоград и 
Чепеларе. 

В някои общини има проблем със строителните отпадъци, тъй като само в 
5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, Златоград и Девин) има отредени 
площадки за строителни отпадъци, където се контролират постъпващите 
отпадъци.  

Разделното събиране на отпадъци от опаковки се изпълнява от 
организации по оползотворяване - „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД в общините 
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Смолян, Златоград, Неделино, Баните, Девин, Доспат, Борино, Мадан и 
Рудозем.  

През 2011г. се отчита намаляване на разделно събраните отпадъци от 
опаковки в сравнение с 2010 и 2009г., както следва: 2011г. – 232.607т, 
2010г. – 447.325т, 2009г. – 522.59т. като това се дължи на недостатъчната 
ангажираност от страна на общините в осъществяване на системен контрол 
и отчетност. В същото време количеството на отпадъците от хартия и 
пластмаса събирани в пунктовете за изкупуване се е увеличила над два пъти 
за двете години: 2010г. – 100.5т, 2011г. – 277.9т. В 6 общини (Чепеларе, 
Девин, Златоград, Мадан, Неделино, Смолян) има създадена организация за 
разделно събиране на портативни батерии, съгласно договори с 
организации. За 2011 г. само в общините Девин, Смолян и Мадан от 
контейнерчетата за излязлите от употреба портативни батерии са събрани 
154кг, което е три пъти по-вече в сравнение с това от 2010г. – 49кг.  

 
5. По компонент биологично разнообразие няма загуба на видове. Щетите 

от кафява мечка са с 42 броя и са по-малко спрямо очакваните за 2011 с 28, 
а спрямо предходната 2010 година с 38 бр. Това се дължи на засилените 
превантивни мерки. 

Извършва се мониторинг на 5 вида, но на този етап не може да се 
предложат данни за тенденциите, тъй като липсва информация за повече 
години.  

По състоянието на защитените територии не се установени негативни 
промени или увреждания, спрямо предходните периоди. 
 

9. Резултати от Междинната оценка на Стратегията 
 

Първата междинна оценка (МО) на Областната стратегия за развитие на 
Област Смолян 2005-2015 г.е изготвена в изпълнение на нормативните 
изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, 
ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).След извършена 
процедура за избор на изпълнител, тя е възложена на Институт за проекти и 
програми гр.София. 

Стратегията на област Смолян е основополагащ документ на политиката 
за областно развитие и важен инструмент при формирането и провеждането 
на устойчиво и балансирано регионално развитие. Тя представя 
дългосрочна перспектива за икономическото, социално, инфраструктурно и 
екологично развитие на областта. Стратегията е приета с решение на 
Областния съвет за развитие на Смолян на 27.02.2006 г. 

Редица настъпили промени във вътрешните и външни условия, в 
нормативната, институционална и политическа среда в контекста на 
членството на България в ЕС определят необходимостта от изготвяне на 
МО и последваща актуализация на ОСР, с оглед осигуряване на адекватност 
и съответствие на стратегията, както и на подготовката на бъдещата 
стратегия за развитие на областта в следващия референтен период. 
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Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална 
информация за постигнатите резултати от прилагането на стратегията за 
развитие на област Смолян през периода 2005-2010 г., да направи 
препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение 
на заложените цели и за актуализиране на стратегията за оставащия период 
на нейното действие до 2013 г. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи: 
 изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста 
на стратегията; 
 актуален преглед на изпълнението на стратегията, съответствие и 
приложимост на заложените цели и приоритети; 
 изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието 
на стратегията. 

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка, са 
критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, 
въздействие и устойчивост. 

Междинната оценка показа следните резултати:  
Социално-икономическият профил на областта в общия си вид не се 

променя много спрямо 2005 г. Отрицателните демографски тенденции се 
засилват и населението на областта намалява. Икономическото развитие се 
характеризира с различна динамика, но все още е слабо спрямо средните 
показатели за страната и останалите области в ЮЦР.  

В следствие на настъпилата икономическа криза се наблюдава 
увеличаване на коефициента на безработица и прекъсване на 
положителната трайна тенденция на намаляване до 2008 година. Въпреки че 
през 2008 г. равнището на безработица падна до 10,9%, тя продължава да 
бъде над средното равнище за страната. По равнище на безработица област 
Смолян е на първо място от общо 28-те области в страната, по данни на АЗ 
към 31.10.2009 г. 

Заложените в ОСР – Смолян визия, цели, приоритети и мерки в общия 
си вид звучат актуално и съответстват на регионалните, национални и 
европейски планови и стратегически документи, но имат по-скоро 
пожелателен характер и са твърде амбициозни. 

Оценката на качеството на организацията по изпълнението и 
мониторинга на ОСР показва възможност за по-добра организация, 
необходимост от по-ясно ясно определени индикатори и механизми за 
изпълнение и др. 

В резултат на проведената МО на ОСР са отправени следните 
препоръки: 
 ОСР да се актуализира за оставащия период на нейното действие до 2013 
г. и да се изготви актуализиран документ за изпълнение на ОСР. 
 След актуализацията на документа или като приложение към него да се 
изготви План за изпълнение на ОСР до 2013 г., в който целите да се 
обвържат с конкретни срокове и желани стойности по всички индикатори и 
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показатели. В изготвянето на плана да се включат всички общини и да 
подадат информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013 г. 
 Да се актуализира визията на ОСР като се отрази основната насока на 
развитие на областта, свързана с туризма, екологичното земеделие и 
трансграничното сътрудничество. 
 Да се направи финансов анализ и индикативно разпределение на 
финансовите средства за изпълнение на дейностите. 
 Да се създаде мониторингова група за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ОСР, така както е заложено в самата стратегия. 
 Да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете и 
общинските съвети на всички общини в област Смолян по отношение 
целите и приоритетите на ОСР (веднъж годишно). 
 Да се популяризира ОСР и да се активизират бизнесът и НПО да участват 
при финансиране на различни дейности с проекти, за да се повиши общият 
напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети. 
 

10.  Актуализиран SWOT – анализ  
 

SWOT–анализът определя силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите пред социално-икономическото развитие 
на област Смолян 
 
 Силни страни  Слаби страни 
 
1. 

 
Съхранена природна среда. 

 
1. 

Ниски доходи и ниска покупателна 
способност на населението. 

 
2. 

Наличие на природни ресурси – 
руда, минерална вода, горски 
площи. 

 
2. 

Висока безработица и ниско 
образователно равнище. 

 
3. 

Туристически център с 
национално значение /Пампорово/. 

 
3. 

Незначителни чужди инвестиции в 
района през последните години. 

 
4. 

Предстоящо откриване на ГКПП-
та  на границата с Гърция. 

 
4. 

Неразвита и лошо поддържана 
инфраструктура. 

5. Екологично чист район 5. Упадък на основни отрасли. 
 
6. 

Места за отдих и исторически 
обекти за туризъм. 

6. Изолираност от големи 
административни и стопански 
центрове. 

 
 
 
7. 

Производствен опит и традиции в 
областта на туризма, производство 
на кабели, дърводобив, 
производство на ски, 
картофопроизводство, шивашка и 
трикотажна промишленост. 

  

8. Добре развита ел.мрежа.   
 Възможности  Заплахи 
 Изграждане на нова и разширяване  Финансова необезпеченост на 
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1. на съществуващата 
инфраструктура. 

1. инвестиционни регионални 
проекти. 

 
2. 

Кандидатстване с проекти пред 
европейските фондове за 
инвестиции. 

 
2. 

Силно ограничено производство на 
много промишлени отрасли. 

 
3. 

Използване на програмите за 
заетост за намаляване на 
безработицата. 

 
3. 

Ограничен интерес на чуждите 
инвеститори към района и малките 
общини. 

4. Увеличаване на търговския обмен 
с фирми от Република Гърция. 

 
 

 

5. Развитие на подходящи форми на 
туризъм: селски, културен.  

  

 
II.  Стратегическа част 

 
1. ВИЗИЯ  за Областната стратегия за развитие. 

 
С обединени усилия да превърнем уникалните дадености на 

Смолянска област в атрактивна, предпочитана и просперираща област. 
 

Постигането на визията ще стане в партньорство и с целенасочени 
действия на основата на местни ресурси и привличане на средства по 
национални и международни програми. Дейностите  и проектите ще бъдат 
подчинени на принципите на програмиране, концентрация, партньорство и 
допълнителност на финансирането. Ще се осигури координация, 
ефективност и устойчивост в действията на всички институции, 
заинтересовани от развитието на областта и стремежа за повишаване 
качеството на живот на населението в областта. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 
Населението на област Смолян през 2015: 

 
Живеещи в чиста околна среда при запазено биоразнообразие и 

природа, произвеждащи екологично чисти продукти по съвременни 
технологии използващи природата и културата за съхраняване и 
популяризиране на историческото и културното наследство.  

Превръщането на област Смолян в предпочитана турстическа 
дестинация за туристи и любители, развиващи техническата 
инфраструктура в интерес на бизнессредата, сътрудничещи си със съседите 
отвъд границата и с хората от Европа, работещи ефективно при развит 
трудов пазар и намалена безработица, ползващи качествени обществени 
услуги, образование и здравеопазване. 
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2. Стратегически цели, приоритети и мерки   за устойчиво 

развитие на Смолянска област 
 
 Въз основа на анализа на проблемите и нуждите, силните и слаби 
страни, възможностите и заплахите за социалното и икономическо развитие 
на Смолянска област се определят следните стратегически цели, приоритети 
и мерки за бъдещото развитие на района. 
 
ЦЕЛ 1.: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАЦИИ 
 
Приоритет 1.1.: Развитие на пътната, енергийната и съобщителната инфраструктура. 
Мярка 1.1.1.:  Изграждане, модернизация и реконструкция на транспортната 

инфраструктура. 
Мярка 1.1.2.:  Разширяване и модернизация на съществуващата енергийна 

инфраструктура. въвеждане на енергоефективни технологии и използване на 
възобновяеми енергийни източници. 

Мярка 1.1.3.: Развитие на съобщителната инфраструктура. 
Мярка 1.1.4.: Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове. 
 
Приоритет 1.2.:  Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи. 
Мярка 1.2.1.: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната и 

водопреносна мрежи и използване на нови и алтернативни водоизточници. 
Мярка 1.2.2.: Доизграждане на системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води водоизточници. 
Приоритет 1.3.:  Осигуряване на инфраструктура за трансгранично сътрудничество. 
Мярка 1.3.1.: Подобряване на техническата инфраструктура през и около границата. 
Мярка 1.3.2.: Защита на околната среда в районите около границата. 
Мярка 1.3.3.: Сигурност и безопасност на границата 
 
ЦЕЛ 2:  ИКОНОМИКА ЗА ХОРАТА И БИЗНЕСА 
 
Приоритет 2.1.:  Повишаване на трудовата заетост и намаляване на бедността и 

социалния риск. 
Мярка 2.1.1.: Равни възможности за обучение и квалификация на кадри. 
Мярка 2.1.2.: Насърчаване на заетостта чрез проекти по международни и национални 

програми и местни инициативи. 
 
Приоритет 2.2.:  Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, стимулиране 

на предприемачеството и привличане на инвестиции 
Мярка 2.2.1.: Въвеждане на нови технологии, повишаване на конкурентноспособността. 
Мярка 2.2.2.: Повишаване на предприемаческите познания и умения. 
Мярка 2.2.3.: Активизиране на местните стопански субекти в промишлеността, 

услугите, търговията и туризма 
Мярка 2.2.4.: Развитие на банковите услуги и подобряване на финансовата среда. 
 
Приоритет 2.3.: Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в 

агроикономиката. 
Мярка 2.3.1.: Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна 

информация за селскостопанските продукти и методично обучение. 
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Мярка 2.3.2.: Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в 
контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти. 

Мярка 2.3.3.: Подкрепа на традиционни и нови производства чрез подходящи начини на 
финансиране. 

Мярка 2.3.4.: Използване на съвременни технологии, сортове и породи в 
агроикономиката. 

Мярка 2.3.5.: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации 
на производителите. 

 
ЦЕЛ 3:  ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ – В ПОЛЗА НА ХОРАТА 
 
Приоритет 3.1.:  Развитие на туризъм с използване на природните и културно-

исторически дадености. 
Мярка 3.1.1.:  Развитие на туризъм с използване на природните дадености, културно-

историческото  наследство и възможностите на региона. 
Мярка 3.1.2.:    Повишаване конкурентноспособността на туризма чрез изграждане на 

спортно-туристически център “Перелик”. 
Приоритет 3.2.:  Опазване на околната среда. 
Мярка 3.2.1.:  Изграждане на съвременни съоръжения за преработка на отпадъци и 

ликвидиране на нерегламентираните сметища. 
Мярка 3.2.2.:  Подобряване на управлението и контрола на дейностите по опазване на 

околната среда. мониторинг на питейните и отпадните води. изграждане на псов. 
Мярка 3.2.3.: Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените обекти и в 

цялата област. 
Мярка 3.2.4.: Спиране на ерозионните процеси, укрепване на свлачища, почистване и 

укрепване на речни корита и управление на водите. 
Приоритет 3.3.:  Развитие на биологично земеделие. 
Мярка 3.3.1.: Развитие на екологични производства и използване на подходящи за 

почвенно-климатичните условия традиционни и алтернативни култури. 
Мярка 3.3.2.:  Възстановяване и модернизиране на напоителните системи. 
 
ЦЕЛ 4:  ОБЩЕСТВО, ИНСТИТУЦИИ, ПАРТНЬОРСТВО 
 
Приоритет 4.1.:  Трансгранично сътрудничество в интерес на хората. 
Мярка 4.1.1.: Икономическо сътрудничество. 
Мярка 4.1.2.: Туризъм от двете страни на границата. 
Мярка 4.1.3.: Културен обмен. 
 
Приоритет 4.2.:  Съхраняване и развитие на образованието, здравеопазването, 

социалното подпомагане, културата и спорта. 
Мярка 4.2.1.: Доизграждане, модернизиране и преструктуриране на социалната 

инфраструктура и нейната материално-техническа база. 
Мярка 4.2.2.: Подобряване на ефективността на образователната система. 
Мярка 4.2.3.: Подобряване на здравното обслужване на населението и достъпа до него. 
Мярка 4.2.4.: Реинтеграция на групи в социална изолация. 
Мярка 4.2.5.: Съхраняване и развитие на културните традиции и прояви. 
Мярка 4.2.6.: Подкрепа на спортните клубове и дейности. 
 
Приоритет 4.3.: Партньорство между институциите, местните власти, 

неправителствените организации и хората за укрепване на институционалния 
капацитет и сътрудничеството. 

Мярка 4.3.1.: Повишаване на управленския капацитет на местните власти, институции и 
организации. 
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Мярка 4.3.2.: Създаване на условия за изява и реализация на младите хора. 
Мярка 4.3.3.: Подобряване на информационното обслужване и среда. 
Мярка 4.3.4.: Координация на дейностите по регионалното развитие между местните 

власти, институции и организации. 
 
III. Организация и координация на дейностите за 

постигане на целите 
 
1.Ангажираност на публичните институции и местните 

организации  в областта на регионалното развитие 
 

Местните институции и тяхната ангажираност в областното развитие 
е неотменна необходимост, защото органите за управление са ефективни, 
когато мислят и действат стратегически, грижат се за бъдещето и за това 
как да го изградят съвместно.  

Цялостната организация и координация на дейностите се осъществява 
и ще се осъществява съобразно принципа на партньорство. В процеса на 
актуализация на стратегическия документ бяха ангажирани както Областна 
администрация, така и заинтересовани страни за развитието на областта.  

Функциите по изпълнението на регионалната политика в България на 
органите на изпълнителната власт на териториално ниво са описани в 
Закона за регионалното развитие. 

Областна администрация и местните власти са основните 
участници и партньори в процеса на формиране и прилагане на 
регионалната политика. Участват в състава на органите, създадени със ЗРР 
за целите на управлението и наблюдението на регионалното развитие и в 
частност в Областния съвет за развитие. 

Областна администрация и Областният съвет за развитие 
участват в изпълнението на ОСР чрез изработването, общественото 
обсъждане и изпълнението на Областната стратегия за развитие. Областната 
администрация участва във формирането на регионални и местни 
партньорства при подготовката, финансирането и изпълнението на проекти, 
реализиращи плановите документи на местно ниво. 

Ролята на националната статистика е много важна при 
обосноваване решенията на политиката за регионално развитие. 
Териториално статистическо бюро – Смолян осигури информация, 
необходима за аналитичната част на стратегията. В процеса на изпълнение 
на Стратегията ТСБ ще осигурява информация, необходима за 
наблюдението и оценката на изпълнението на ОСР.  

Местните власти участват в реализирането на приоритети на 
Областната стратегия за развитие чрез формулирането и приемането на 
общински планове за развитие и програми за реализация, чрез 
мобилизиране на  местните финансови, човешки и организационни ресурси, 
включително частния и неправителствения сектор за изпълнение на мерките 
и проектите на тези планове и програми, за развитие и прилагане на 
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местните инициативи с над общинско значение, за осигуряване на 
публичност на действията на местното развитие. 

Участието на социално-икономическите партньори, 
неправителствения и частния сектор в политиката на регионалното 
развитие в рамките на ОСР е широко застъпено. 

Организациите на работодателите подпомагат реализацията на 
Актуализирания документ на Стратегията като обекти и бенефициенти на 
политиките и действията, свързани с регионалното развитие.  Те разполагат 
със значителни възможности за подпомагане на информационни, 
образователни и квалификационни, посреднически и други компоненти на 
действията по реализация на Стратегията. 

Синдикалните организации са членове на Областния съвет за 
развитие и като такива са основен партньор на областните власти в процеса 
на формиране и прилагане на регионалната политика. 

Неправителствените организации имат функция на полезен 
коректив по отношение подготовката на Актуализирания документ на 
Стратегията и на реален участник в нейното изпълнение. Те имат широки 
възможности за подпомагане на информационни, образователни и 
квалификационни, маркетингови и други компоненти по реализация на 
Актуализирания документ на Стратегията. Голяма част от тях пряко ще 
участват в реализацията на проекти и действия за регионално развитие, 
финансирани от европейски и други фондове. Фактор за успешното им 
включване в реализацията на Стратегията е усъвършенствания механизъм 
на партньорство с тях. 
 

2. Организация и координация на дейността за постигане на 
целите 

Реализацията на Актуализирания документ на Областната стратегия 
за развитие преминава в период на подготовка на рамката на оперативните 
програми и изготвянето на стратегическите и планови документи за 
следващия планов период. Наред с осигуряване на условия за използавна на 
възможностите на действащите програми за намаляване на безработицата и 
подобряване условията на живот в областта ще се полагат усилия за 
максимално отстояване на интереса за включване на силните страни на 
района в мерки по опетативни програми за следващия планов период. 

С цел подобряване на координацията ще се използва опита на 
планински райони от напреднали държави като Австрия, Италия и други, 
като се приема и План за устойчиво развитие на планински територии по 
методиката и модела за уптавление на проект “Green Montain”. 

Цялостната организация и координация на дейностите ще се 
осъществява съобразно принципа на партньорство.  

В процеса на изготвяне на стратегическия документ бяха ангажирани 
както Областният управител, Областният съвет за развитие, така и всички 
заинтересовани страни за развитието на областта.  
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Областният управител организира актуализирането на стратегията, 
осигурява публичност и прозрачност на планирането и програмирането на 
регионалното развитие, подпомага разработването на общинските планове 
за развитие. 

Областният съвет за развитие, в който участват всички кметове, 
представители на общинските съвети в областта, представител на 
регионалната асоциация на общините, делегиран представител на 
национално представените организации на работодателите и на 
работниците и служителите, приема стратегията. 

Участието на местните власти, в лицето на кмета на общината и 
общинския съвет, се характеризира с разработването и изпълнението на 
общинските планове за развитие, в които се разработват в съответствие с 
предвижданията на стратегията. 

Всички заинтересовани страни подпомагат дейностите по 
реализацията на ОСР чрез разработването на проекти за регионално 
развитие, чрез активно участие в процеса на вземане на решения и 
маргелиране на стратегията. 

Цялостният процес по стратегическо планиране и програмиране на 
областно ниво се осъществява в съответствие с приоритетите на 
регионалната политика в България. 
 
3. Източници за финансиране и оценка на необходимите ресурси  

 
 

Национални източници 
 

Републикански бюджет. 
 Ежегодно към Закона за държавния бюджет за съответната година се 
приема финансирането на инвестиционни обекти. В повечето случаи 
обектите се финансират в продължение на две или повече години.  

Изготвя се окончателния поименен списък, който е приложение към 
Закона за държавния бюджет. Финансират се основно обекти, включени в 
Национални програми, приети от Правителството.  
  

Програми 
България като пълноправен член на ЕС, може да кандидатства за 

финансиране на проекти и да ползва средства от всички фондове и 
програми на съюза. 

Освен от оперативните програми, за които има актуална информация, 
са достъпни и възможности за кандидатстване директно пред ЕК. 

Възможности има и по програми на отделните министерства, агенции 
и програми обявени на ниво държави. 
  
За изпълнението на стратегическите цели на Актуализираният документ за 
изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Смолян е 
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необходимо мобилизарането на значинтелен финансов ресурс, като освен 
бюдженти (държавни или общински) средства е необходимо да бъде 
привлечен допълнетилен ресурс. Най-голяма  възможност това да стане 
дават програмите финасирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, 
Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за 
развитие на сектор ―”Рибарство”, както и други международни донори.  
 
В настоящия програмен период в България действат седем оперативни 
програми:  
- Оперативна програма ―”Регионално развитие”  
- Оперативна програма ―”Административен капацитет” 
- Оперативна програма ―”Развитие на човешките ресурси”  
- Оперативна програма ―”Околна среда”  
- Оперативна програма ―”Конкурентоспособност”  
- Оперативна програма ―”Транспорт” 
- Оперативна програма ―”Техническа помощ”  
 
По оста за Европейското териториално сътрудничество функционират 
следните програми финансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие:  
- Оперативна програма за транснационално сътрудничество ―”Югоизточна 
Европа” 2007 -2013  
- Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG 
ІVС  
Съществуват и множество програми финансирани от фондовете на ЕС и 
други международни донори, по които биха могли да финансират проекти 
по проритетите на стратегията, като Седма рамкова програма, програма 
―”Ителигентна енергия”, Европейския Финансов механизъм, програма 
―”Учене през целия живот”, Норвежка програма за сътрудничество, 
Швейцарската програма, Фламандската програма за сътрудничество и др. 
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IV. Необходими действия по наблюдението, 
оценката и актуализацията /Система за мониторинг/ 
 

Наблюдение изпълнението на актуализирания документ  на 
областната стратегия за развитие 2012-2013 г. 

Реализацията на областната стратегия и актуализирания документ е 
един непрекъснат процес на наблюдение, анализ и актуализация. 
Актуализирания документ на ОСР очертава насоките за развитие, но няма 
своя собствена изпълнителска част. Областният управител и областният 
съвет за развитие не разполагат със свои финансови ресурси и се явяват 
основно в ролята на координатор в процеса на планиране, а не изпълнител. 

Конкретните дейности и проекти са разписани в Общинските планове 
за развитие. Тези документи са обвързани със съответните годишни 
бюджетни и други финансови ресурси. 

Извършва се популяризиране на успешно реализирани инициативи и 
проекти чрез интернет-страницата на Областна администрация 
http://www.region-smolyan.org/ 

Осъществява се сътрудничество с организации и структури, 
разработващи проекти и координация на инициативите за изпълнение на 
дейностите, включени в ОСР; 

Води се политика на отстояване пред централни органи на властта за 
необходимостта от насочена политика, пред фондове за своевременна 
подготовка и представяне на подходящи проекти и други инициативи за 
включване в процедури за финансиране. 

Актуализацията на Областната стратегия се извършва в съответствие 
със ЗРР. Процесът се организира от Областния управител, като се използват 
работни групи по тематични направления.  

Актуализираната областна стратегия се обсъжда и съгласува с 
Регионалния съвет за развитие на ЮЦР и се приема от Областния съвет за 
развитие на Област Смолян. 
 

Критериите и индикаторите за оценка на резултатите от 
изпълнението на стратегията са: 

Основни демографски показатели; 
Стойности и изменение на доходите и разходите, средна годишна 

заплата; 
Трудовата заетост и безработицата, заети в селското стопанство, 

индустрията и услугите; 
Измененията на брутния вътрешен продукт и брутната добавена 

стойност; 
Инвестициите /разходи за ДМА , разходи за развойна дейност, 

чуждестранни инвестиции/; 
Показателите на селското стопанство /земя, култури, животни, добиви 

и продуктивност/; 
Динамиката на потреблението /нетни приходи от продажби/; 
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Състояние на околната среда; 
  Динамика на изменението на социални и културни дейности и 
граждански институции. 

 
Описание на необходимите действия за прилагане принципа на 
партньорство и осигуряване на информация и публичност. 
 
Разработеният Актуализран документ за изпълнение на Старегията за 

развитие на област Смолян (2012-2013) е разработен на основата на 
прилагането на принципите на партньорство, публичност и прозрачност, 
като изграждането и прилагането на адекватен механизъм за това е от 
съществено значение за  постигането на целите и приоритетите на 
устойчивото интегрирано регионално развитие. 

Публичният и комуникационен компонент на настоящата стратегия се 
базира на следните водещи приницпи: 

 Партньорство 
 Спазването на този принцип ще осигури обединяването и 
координирането на усилията на всички заинтересовани страни, институции 
и организации на територията на областта, които желаят да работят за 
интегрираното устойчиво развитие и социалния просперитет в област 
Смолян. 

 Широкообхватност 
 Информацията и комуникацията трябва да се стремят да покрият 
възможно по-голяма част от територията на областта,  Южният централен 
район и страната. 

 Гъвкавост 
 Мерките и дейностите по прилагане на принципите на публичност, 
прозрачност и партньортсво, заложени в Стратегията трябва да бъдат 
адаптивни, за да може да се реагира на динамичните промени чрез 
включването на нови послания към заинтересованите страни.  

 Активни действия 
Този принцип означава действията да се планират активно и 

целенасочено – знаем какви са интересите, знаем какви са целите, знаем кои 
са партньорите и какви резултати очакваме. Посланията трябва да бъдат 
“излъчени” във времето така, че да подготвят успеха на предприеманите 
управленски действия.  

 Екипност и партньорство 
Дейностите по изпълнението на Стратегията ще се координират от 

обалстната  администрация, но е необходимо идентифциране и включване 
на всички възможни партньори, които могат да допринесат за просперитета 
на областта. 

 Обвързаност на посланията в подкрепа на успеха на 
изпълнение на Стратегията за местно икономическо 
развитие 
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Съдържанието на посланията във всички публикации и събития 
трябва да бъдат съобразени с целите на Стратегията за развитиена област 
Смолян. Това означава, че винаги трябва да се търсят възможности в 
съдържанието на публикациите да бъдат включвани факти и информация за 
заложените в Стратегията дейности. 

 Всяка публикация или друг информационен продукт трябва 
да има ясно определена цел, идентифицирана аудитория, 
предварителен план за разпространение и конкретно 
събитие за промоция 

Спазването на този принцип ще подпомогне целенасоченото 
планиране и осъществяване на конкретните дейности. Този начин на 
планиране практически задава решенията за вида на информационния 
носител и продукт, за съдържанието на посланията, за оформянето 
(дизайна) на изданието или характера на заплануваното събитие. 

 Винаги трябва да се търсят възможности за финансиране на 
комуникационните дейности от повече от един източник  

Дейностите, които се предвиждат в актуализраната стратегияза 
развитие на област Смолян, са в много случаи от интерес и за други субекти 
от бизнеса и/или от неправителствения сектор. Поради това още при самото 
планиране на дейностите е необходимо да се предвижда търсене на 
съфинансиране от различни източници, включително и мобилизиране на 
местни ресурси. 

 Управление и координация на прилагането на принципите 
за партньорство, публичност и прозрачност 

Актуализираният документ за изпълнение на Стратегията за развитие 
на област Смолян е разработен чрез прилагане на принципа на партньорство 
чрез включване в процеса на планиране на широк кръг заинтересовани 
страни в процеса на обсъждане и консултиране, финансиране, изпълнение, 
наблюдение, оценка и контрол. 

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и 
публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и 
изпълнение на Стратегията за развитие се осъществява от председателя на 
областния съвет за развитие и представителите на общините  в съответствие 
с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на 
Областната стратегия за развитие, Областния съвет за развитие осигурява 
участието на органите на централната и местната власт, организации, 
физически и юридически лица, като се спазва принципът за партньорство, 
публичност и прозрачност.  

Приложения: 

Приложение 1: Териториален обхват на районите за целенасочена 
подкрепа 
Приложение 2:  Стратегически насоки за разработване целите и 
приоритетите на общинските планове за развитие 
Приложение 3: Индикативна схема за устройство 
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Приложение 1:  

Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа 

Определянето на териториалния обхват на районите за целенасочена 
подкрепа се прави на основание чл.6 от Закона за регионалното развитие 
(ЗРР, Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 
23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 
16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.), след отчитане 
на наличието на някой от следните показатели:  

1. Нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 
стойност за страната за последните три години;  

2. Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 
за страната за последните три години;  

3. Средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност 
за страната за последните три години;  

4. Коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 
стойност за страната за последните три години;  

5. Гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  
6. Над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с 

асфалтово покритие помежду си или с общинския център;  
7. Над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа;  
8. Над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с 

отклонение от качеството, прието като стандарт за страната, или имат 
режим във водоснабдяването за последните три години.  

Провеждането на целенасочена държавна политика на по-ниски 
териториални нива е в основата на определянето на райони за целенасочена 
падклепа. Формулирането на специфични средносрочни политики за 
отделните райони има за предмет решаването на сходни проблеми върху 
територии с близки физико-географски характеристики, обикновено 
изостанали в икономическо и социално отношение и допринасящи за 
съществуването на значими вътрешно-регионални неравенства.  

Принципите и целите на държавната политика за регионално развитие 
в България обуславят необходимостта от разработване на мерки и 
планиране на публични средства за реализация на дейности в районите за 
целенасочена подкрепа (РЦП). Тези райони са териториална основа за 
концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие. Те обхващат 
една или група общини в административно-териториалните граници на 
дадена област (район от ниво 3), които по определени социално-
икономически критерии и конкретни показатели изпитват сериозни 
затруднения за постигане на конкурентоспособност, устойчиво развитие и 
просперитет. Разпоредбите на Закона за регионалното развитие (ЗРР), приет 
през 2008 г., създават нормативната рамка и осигуряват правна възможност 
за ефективно планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на мерки и 
дейности, които по един балансиран, ефикасен и съобразен със 
специфичните нужди на територията и местните общности начин са 
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насочени към подпомагане на местното и регионалното развитие със 
средства от държавата. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното 
развитие Министерският съвет одобрява мерките и средствата за 
реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа в рамките на 
закона за държавния бюджет за съответната година.  

През периода до 2008 г. законодателството за регионалното развитие 
също предвиждаше планиране на средства за подпомагане на т. нар. 
―”райони за целенасочено въздействие”. Обхватът на тези райони беше 
определен в регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г., но 
досега не е разработен и не е прилаган финансов инструмент, който да 
осигури подкрепа за тези райони.  

Разработването на структурата и съдържанието на една ефективна и 
ефикасна програма за реализация на дейности в районите за целенасочена 
подкрепа, като цел на настоящия проект, ще осигури необходимия 
организационен и финансов инструмент на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и на държавата и ще 
представлява основа за ежегодното планиране на мерките и средства за 
реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа. Програмата 
ще даде ясна стратегическа рамка и практически приложим механизъм за 
разработване, финансиране и изпълнение на конкретни проекти за 
устойчиво интегрирано местно развитие на общините, попадащи в тези 
райони. По този начин ще бъдат създадени и предпоставки за намаляване на 
вътрешно-регионалните различия, диспропорциите и структурните 
дефиците в районите от нива 2 и 3.  

Като инструмент за подпомагане програмата ще осигури възможности 
на общините в районите за целенасочена подкрепа за разработване и 
изпълнение на малки проекти (предимно от типа „меки‖ мерки), имащи 
ключово значение, а също и демонстрационен и пилотен характер за 
постигане на устойчиво интегрирано развитие. Реализацията на тези 
проекти ще даде допълнителна възможност на общините да предприемат 
действия и да участват проактивно в политики на ЕС и на национално ниво, 
за които те самите не биха си позволили да отделят средства от бюджета си. 
В много случаи проектите ще компенсират недостига или липсата на целево 
финансиране за малките общини по оперативните програми за България, 
съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 20011-2013 г., тъй като 
интервенциите по тези програми са съсредоточени за решаване на по-
мащабни и структурни проблеми в даден сектор или в регионите. По този 
начин актуалните европейски политики в областта на регионалното и 
местното развитие, околната среда, пазара на труда, информационното 
общество, икономиката на знанието и иновациите ще бъдат поставени по 
близо до хората там, където те живеят и работят. Местните общности и 
партньори ще бъдат по-добре информирани, подготвени и мобилизирани да 
посрещат и да се адаптират към глобални и регионални предизвикателства в 
тези области, като програмата косвено ще спомогне за преодоляване на 
последиците от финансовата и икономическата криза в общините, особено в 
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изоставащите и срещащите значителни трудности в своето развитие 
общини. Държавната политика за регионално развитие в контекста на 
членството на България в ЕС също ще може да се реализира по-успешно с 
разбирането и подкрепата на местните общности и партньори и укрепването 
на административния капацитет на областно и общинско ниво. Като 
инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ програмата 
ще осигури ресурси за идентифициране, извършване на неголеми по мащаб 
предварителни проучвания и съпътстващи дейности, необходими за 
разработване и ефективна реализация на проекти, съфинансирани от 
фондовете на ЕС или от други международни източници.  

Определянето на РЦП в област Смолян се прави въз основа на 
набирана и обработена статистическа информация съгласно критериите и 
показателите за определяне на районите за целенасочена подкрепа, 
залегнали в ЗРР, като и на експертен анализ на социално-икономическото 
състояние по групи общини, попадащи в обхвата на тези райони.                

След отчитане на равнището на икономическото развитие, структурата 
на икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на 
техническата инфраструктура, демографската, социалната и селищната 
структура, географското положение, съгласно Закона за регионалното 
развитие и Методическите указания, дадени от МРРБ е определен 
териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа по   
показателите  Съгласно чл.6, т.3 от  Закона за регионалното развитие:  
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Община 

Член 6 от Закона за регионално развитие 
алинея 1 алинея 2 алинея 3 алинея 4 алинея 5 алинея 6 алинея 7 алинея 8 

Нетни 
приходи от 
продажби 
на един 

жител под 
70 на сто 

от 
средната 
стойност 

за страната 
за 

последните 
три години 

Равнище 
на 

средната 
работна 
заплата, 
по-ниско 

от 
средната 
стойност 

за страната 
за 

последните 
три години 

Средно 
равнище 

на 
безработи
ца над 105 
на сто от 
средната 
стойност 

за 
страната 

за 
последнит

е три 
години 

Коефицие
нт на 

възрастов
а 

зависимос
т над 120 
на сто от 
средната 
стойност 

за 
страната 

за 
последни

те три 
години 

Гъстота 
на 

население
то под 70 
души на 

един 
квадратен 
километъ

р 

Над 30 на 
сто от 

населените 
места 
нямат 

изградена 
пътна 

връзка с 
асфалтово 
покритие 
помежду 
си или с 

общински
я център 

Над 30 на 
сто от 

населенит
е места са 

без 
изградена 
канализац

ионна 
мрежа 

Над 30 на сто от 
населените места 
ползват питейна 

вода с 
отклонение от 

качеството, 
прието като 
стандарт за 

страната, или 
имат режим във 
водоснабдяванет
о за последните 

три години 

SML02 Баните Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML05 Борино Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML09 Девин Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML10 Доспат Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML11 Златоград Да Да Да Не Не Не Да Не 

SML16 Мадан Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML18 Неделино Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML27 Рудозем Да Да Да Не Да Не Да Не 

SML31 Смолян Не Да Да Не Да Не Да Не 

SML38 Чепеларе Да Да Да Не Да Не Да Не 
Източник: НСИ, ТСБ 

 
Таблица: Група, в която попада съответната община в зависимост от 

броя на критериите покоито отговаря  
 

Териториален обхват Брой критерии по които 
отговаря 

І група -  8 
І І група - 7 
І І І група - 6 
І V група - 5 
V група - 4 
VI  група - 3 

Източник: НСИ, ТСБ 
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Приложение 2:   
 
Стратегически насоки за разработване целите и приоритетите на 
общинските планове за развитие 

 
С настоящия актуализиран документ за изпълнение на Стратегията за 

развитие на област Смолян се очертава общата рамка за развитието на 
територията на област Смолян за периода 2012-2013, както същевременно 
се  набелязват основните приоритети в развитието, конкретизирани в 
съответните мерки. Тази обща рамка за регионално развитие, макар да има 
индикативен характер като цяло, изисква съобразяване на общинските 
планове с нея, предполага необходимостта от хоризонтална и вертикална 
интеграция на залегналите в тях цели, мерки и конкретни проекти. Веднага 
следва да се подчертае, че набелязаните стратегически цели и прироритети 
в общинския план за развитие не трябва задължително да включват и 
отразяват изцяло стратегическата рамка на областната стратегия, а само 
тази част от нея, която е свързана с развитието на Общината, нейните 
сравнителни предимства, потенциал и местни особености.   

С оглед структурата и съдържанието на общинските планове за 
развитие, могат да бъдат изведени следните общи насоки при тяхната 
актуализация: 

 Ситуационният анализ трябва да даде ясна и точна представа за 
потенциала на областта и да дефинира основните проблеми, 
свързани с развитието на територията и нейните подсистеми. Този 
анализ трябва да се основава на актуална, достоверна и колкото е 
възможно по-детайлна изходна информация. При актуализацията на 
Общинския план за развитие, аналитичната част не следва да се 
преработва изцяло, освен ако качеството на документа не отговаря 
на нивото за такъв вид стратегически инструмент, какъвто 
представлява Общинският план за регионално развитие според ЗРР. 
Така например, природно-ресурсният потенциал на общината едва 
ли се е променил драстично през последните 5 години, което от своя 
страна не налага извършването на нов анализ. По скоро, ако е 
необходимо, с оглед стратегическите приоритети на общината и 
проектната дейност, може да се помисли за засилване на определени 
елементи от този анализ, в това число по-ясна пространствена 
конкретизация на констатациите и оценките. По подобен начин 
следва да се процедира и при анализа на социално-икономическата 
ситуация в Общината, като фокусът следва да се поставя върху 
промените в средата, общия ефект на промените върху развитието на 
Общината, конкретните пространствени измерения на измененията в 
условията за развитие. Задължително на този етап е очертаването на 
сравнителните предимства на общинската територия, адекватното 
констатиране на проблемите и тяхната географска локализация, като 
задължително следва да се търси връзка с Оперативните програми и 
техните области на интервенция. Тук е мястото  да се отбележи, че 
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официалната статистическа икономическа информация е добре 
обезпечена на регионално и областно ниво, но на местно ниво 
обикновено тя е твърде оскъдна, най-често поради ограниченията за 
конфиденциалност по отношение на статистическите данни за 
стопанските обекти. Необходимо е да бъде анализирана информация 
за броя на стопанските субекти в Общината, тяхното разпределение 
по територията, отрасловата им специализация и концентрация,  дял 
на активните фирми от общия регистриран брой, водещите 
предприятия по отделни отрасли и сектори и др. Важно е в анализа 
да проличат икономическите пространствени различия, често 
генерирани от модела на развитие „център-периферия”, и как това се 
отразява върху нивото на социално-икономическото развитие в 
различните части на Общината. Оценката на икономическата 
ситуация следва да завърши с идентифициране на основните 
проблеми и възможностите за тяхното разрешаване. Друг важен 
момент при актуализацията на анализа е той да не се концентрира 
единствено върху територията на Общината, а да се насочи и към 
съседните територии, в това число при търсенето на възможности за 
общи, междуобщински проекти, чрез които да се търси постигането 
на по-значими регионални ефекти. 

 При актуализацията на SWOT анализа  акцентът следва да се постави 
върху промените във вътрешните и външни условия за развитие, 
като основният акцент следва да се постави върху сравнителните 
предимства на Общината. Много важно е да има ясна и обоснована 
връзка с констатациите и оценките, извършени по време на анализа 
на ситуацията. Така например, не да се включват твърде общи силни 
страни, а само такива, които са изведени като сравнителни 
предимства на базата на експертно обоснован, задълбочен и 
пространствено детерминиран анализ. Това ще позволи от своя 
страна формулирането на по-конкретни и реалистични цели при 
етапа на актуализация на стратегическата част. По същият начин 
следва да се подходи и при отразяването на останалите компоненти 
на SWOT  анализа. 

 Актуализацията на стратегическата част на Общинския план за 
развитие следва да се основава на определени основни принципи, 
като реализъм  (ясно формулирани реалистични цели); устойчивост 
(т.е. в плана не бива да се съдържат задачи, мероприятия и 
конкретни дейности, чието решаване има изолиран, оперативен и 
кампаниен характер, с краткосрочен и бързо затихващ във времето 
ефект върху изпълнението на формулираните цели); приемственост 
(актуализацията на Общинския план за развитие не бива да започва 
„от нулата” – трябва да се осигури приемственост с действащия 
стратегически документ); 

 Като основно изискване при изпълнението на документа се налага 
желанието за устойчив просперитет на местните общности в 
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Общината. Това от своя страна изисква разбирането, че този 
устойчив просперитет е възможен единствено чрез интегриран 
подход на планиране и управление на територията на Общината и 
свързаните с нея природни, икономически и социални системи. Това 
предполага търсене на съответствие между Плана, Областната 
стратегия за развитие и Плановете за развитие на съседните общини. 

 От особено голяма важност за ефективността на Общинския план е 
необходимостта от извършването на реалистична и прецизна оценка 
на финансовата рамка за осъществяване на плана в периода 2012-
2013. Следва да се имат предвид ограниченията, които естествено се 
проявяват в настоящата кризисна ситуация, реалистично да се оценят 
възможностите за получаване на външно финасиране, като се 
извърши необходимата приоритизация на проектите, които 
Общината предвижда да се изпълняват към хоризонта на действие на 
плана. С оглед на постигането на по-голяма ефективност в 
осигуряването на средства, Планът трябва да се съобрази в 
максимална степен с приоритетите и индикативните програми по 
отделните Оперативни програми, като се търси максимална 
интеграция на проектите и постигането на синергичен ефект при 
тяхното планиране, осъществяване и планиране на резултатите.  

 Основен момент при актуализацията на стратегическата част е 
свързан с извършването на адекватна оценка на очакванията от 
изпълнението на документа. То следва да се съобрази и да установи 
необходимия баланс между ценностите и очакванията на три 
основни групи заинтересовани страни:   

 Централни и местни органи на властта и другите заинтересовани 
публични институции  

 Местни бизнес субекти 
 Местна общност 

По този начин ще се дефинират изходните позиции при 
актуализацията на визията и ще се зададе необходимата яснота за 
политическите измерения на бъдещия актуализиран общински план за 
развитие. За да се постигне това е възможно да бъдат използвани различни 
подходи, но най-ефективен е този, при който в началото на работата по 
актуализацията на документа се проведе работна среща в рамките на 
разширено заседание на Общинския съвет за развитие, по време на който да 
се обсъдят и комуникират различните очаквания на заинтерсованите страни.  

 В целия процес на актуализация на общинските планове следва да 
се прилага принципът на партньорството както между 
институциите, така и със заинтересованите страни в Общината – 
бизнес субекти, неправителствен сектор и гражданите. Не следва 
да се забравя, че планирането и управлението на регионалното 
развитие е публичен процес, изискващ въвличането на широк кръг 
участници в процесите на вземане на решения.  
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С оглед на заложената стратегическа рамка в Актуализирания 
документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Смолян, 
основните акценти,  които следва да се имат предвид при актуализацията на 
Общинските планове за развитие за периода 2010-2013 г., са следните: 

 
1. Приоритет, пряко произлизащ от стратегическа цел е 

смекчаването на вътрешно-областните различия. С оглед на това, 
общините следва да ориентират своите планове към: 

 Постигането на максимално високо ниво на хоризонтална 
интеграция и съответствие на залегналите в Общинския план 
цели, мерки и проекти с тези на съседните общини. 

 Приоритет в общинските планове следва да са проекти със 
стратегическо, надобщинско значение, пряко насочени към 
установяването на устойчиви модели на земеползване, 
интегрирани устройствени решения, подобряване на вътрешно-
общинската и между-общинска транспортна достъпност и др. 

 Благоустрояването на населените места и подобряване качеството 
на живот. 

 Проекти, свързани с оптимизация на образователната система, 
здравеопазването и други критични пространствено-локализирани 
услуги (включително достъпност) 

2. Друг акцент е свързан с повишаване на инвестиционната 
атрактивност на Общината чрез:  

 Реконструкция и модернизация на инфраструктурната база. 
Проекти в тази насока ще бъдат подкрепени от ОПРР. 

 Подобряване достъпа до бизнес и инвестиционна информация, 
особено по отношение общинската собственост. 

 Интервенции на местно ниво за подобряване на бизнес средата, в 
това число подобряване обслужването, електронното управление, 
изграждането на общински виртуални портали и др. 

 Максимално ориентиране на Стратегиията за развитие към 
местните потенциали и сравнителни предимства на общинската 
територия. 

3. Особено важен акцент в плановете за развитие на общинско ниво е 
свързан с повишаване капацитета на местните администрации по 
отношение работата с Оперативните програми и инструментите за 
ефективно планиране и управление на регионалното развитие.  

4. В процеса на актуализация на общинските планове следва да се 
има предвид, че срокът им на действие е сравнително кратък (хоризонт 
2013), което предполага предвиждането на реалистичен обем от проекти с 
цел постигане на максимална степен на ефективност и оперативност при 
изпълнението на плановия документ. 
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Списък на използваните съкращения: 
 
БВП – Брутен вътрешен продукт 

БДС - Български държавен стандарт 

ВЕЦ – Водно електрическа централа 

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води  

ДЛ – Държавно лесничейство  

ДМА – Дълготрайни материални активи 

ЕС – Европейски съюз 

ЗЛЗ – Закон за лечебните заведения 

ЗМ – Защитена местност  

ЗРР –  Закон за регионалното развитие 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – Малки и средни предприятия 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика 

НАО – Национална астрономическа обсерватория 

НИРД – Научно изследователска и развойна дейност 

НСИ - Национален статистически институт 

НСС – Национален статистически справочник 

НПО – Неправителствена организация 

ОПР – Общински план за развитие 

ОСР – Областна стратегия за развитие 

ПЗР –  Преходни и заключителни разпоредби 

ПМП – Първична медицинска помощ 

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води 

ПУ – Пловдивски университет 

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води  

РПР – Регионален план за развитие 

РУГ – Регионално управление на горите 

РЦЗ – Регионален център за здравеопазване 
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ССФ – Селско стопански фонд  

ТБО – Твърди битови отпадъци  

ТП – Териториално поделение   

ТСБ - Териториално статистическо бюро 

 


