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Общинската програма за опазване на околната среда бе разработена по идея и с 

финансовата подкрепа на проект „Опазване на глобално значимото биологично 

разнообразие в ландшафта на Родопите” (2004 – 2009 г.), по-известен като проект 

„Родопи” - една съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие и 

Държавната агенция по горите, финансирана от Глобалния екологичен фонд. 

 

Главната цел на проекта е да помага на хората от Родопите да съхранят местната 

природа и да работят за икономическото, културното и социалното развитие на 

региона. 

 

Разработването на Програмите е инструмент чрез, който проект „Родопи” подпомага 

интегрирането на целите за опазване на околната среда в местното планиране и 

процесите на вземане на решения. 

 

Подробна информация, както и Програмите за други 11 общини, може да бъде 

намерена в офисите на проекта в Кърджали и Смолян, както и на уеб страницата на 

проекта: www.rodope.org 

 

 

 

   

Глобален екологичен фонд Програма на ООН за развитиеДържавна агенция по горите
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Име на общината: Община Кърджали 
 
Адрес:   
 
 
Срок на програмата: март 2009-декември 2013г. 
Дата на приемането и с акт на Общинския съвет..........., 

област............ : Решение № ....... от протокол № ....., от заседание на .....  
2009 година. 
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Списък на използваните съкращения 

 
АИС    Автоматична измервателна станция 
БД    Басейнова дирекция 
БЛРС    Български ловно-рибарски съюз 
БО    Битови отпадъци 
ГКПП    Граничен контролно пропускателен пункт 
ГПСОВ   Градска пречиствателна станция за отпадни води 
ДАГ    Държавна агенция по горите 
ДГС    Държавно горско стопанство 
ДЛС    Държавно ловно стопанство 
ЗБР    Закон за биоразнообразието 
ЗВ    Закон за водите 
ЗЗ    Защитена зона 
ЗЗТ    Закон за защитените територии 
ЗЗШОС   Закон за защита от шума в околната среса 
ЗЛР    Закон за лечебните растения  
ЗМ    Защитена местност  
ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 
ЗОС  Закон за общинската собственост  
ЗООС    Закон за опазване на околната среда 
ЗП    Закон за почвите 
ЗУО    Закон за управление на отпадъците 
ЗЧАВ    Закон за чистотата на атмосферния въздух 
ИАОС    Изпълнителна Агенция по околна среда 
ИЕО    Индивидуални емисионни ограничения 
ИСПА    Предприсъединителна програма на Европейския съюз 
МЗ    Министерство на здравеопазването 
МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
МОСВ    Министерство на околната среда и водите 
МТ    Министерство на транспорта 
НАПИ    Национална агенция пътна инфраструктура 
НБ    Национален бюджет 
НДЕ    Норми за допустими емисии 
НПО    Неправителствени организации 
НСИ    Национален статистически институт 
НСОС    Националната стратегия за околна среда 
НПУДО Национална програма за управление на дейностите по 

отпадъците 
НПРСР Национален план за развитие на селските райони 
ОБ Общински бюджет 
ОбА  Общинска администрация  
ОЕТК    Общо европейски транспортен коридор 
ОЛС    Образцово ловно стопанство 
ОПОС    Оперативна програма „Околна среда” 
ОПООС   Общинска програма за опазване на околната среда 
ОПУДО Общинска програма за управление дейността на отпадъците 
ОПРР    Оперативна програма „Регионално развитие” 
ОЦК    Оловно цинков комбинат 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Кърджали - 2009-2013 г.  

 6 

ПАВ Повърхностно активни вещества 
ПДК Пределно допустими концентрации 
ПEТС Програма за европейско териториално сътрудничество  
ПЗ    Природна забележителност 
ПР    Проект Родопи 
ПСОВ    Пречиствателна станция за отпадни води 
ПСПВ    Пречиствателна станция за питейни води 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 
РДВ Рамкова директива за водите 
РЕЦ за ЦИЕ Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа  
РИОСВ   Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите 
РИОКОЗ   Регионална инспекция за опазване на общественото здраве 
РДГ    Регионална дирекция по горите 
РЦУО    Регионален Център за Управление на Отпадъците 
СДН    Средно денонощна норма 
СГН    Средно годишна норма 
ТСБ    Териториално статистическо бюро 
ФПЧ    Финни прахови частици 
SWOT    Анализ силни слаби страни, възможности и заплахи 
 
 



 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящата програма е разработена изцяло по идея и с финансовата подкрепа 

на проект „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на 
Родопите”, (наричан за краткост проект „Родопи”) една инициатива на Държавната 
агенция по горите и Програмата на ООН за развитие, финансирана от Глобалния 
екологичен фонд. Програмата е създадена за нуждите на община Кърджали в рамките 
на проект „Подпомагане на разработването на общински програми за опазване на 
околната среда (ОПОС) за общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Смолян и 
Лъки”. Той се изпълнява от фирма „Прайм Консултинг” ООД в консорциум с 
Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) – клон 
България. Ценна помощ за разработването й чрез предоставянето на информация, 
мнения и предложения оказаха: Община Кърджали, РИОСВ Хасково, РИОКОЗ 
Кърджали, РДГ и ДГС - Кърджали. 

 
ОСНОВАНИЕ  
 
Програмата е разработена в съответствие с чл.79, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите. 
 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
 
Програмата си поставя няколко основни цели:  
• Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

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

• Да използва разумно природните дадености на територията на общината за 
развитие на икономическия и потенциал; 

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

населението, НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на проблемите; 
• Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като 

ги концентрира за решаване на най-приоритетните проблеми. 
 
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя може да бъде периодично 

допълвана съобразно настъпили промени в приоритетите на общината, в 
националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

Основният използван подход в разработката е стратегическо планиране, 
базиран на системен анализ и логическа взаимовръзка и взаимодействие при 
изграждане на стратегическата система от цели, мерки, програми и проекти. В процеса 
на подготовка на ОПООС е използвано ръководството „Създаване на общински 
програми за опазване на околната среда”, разработено от Регионален Екологичен 
Център за Централна и Източна Европа. 

При разработка на програмата са взети предвид действащото екологично 
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законодателство (прил.1), действащи стратегии, програми и планове в областта на 
околната среда (Национална стратегия за околна среда 2009-2018- проект, внесен в 
Министерски съвет, Национална програма за дейности за управление на отпадъците- 
2009-2013- проект, внесен в Министерски съвет, Национална стратегия за развитие на 
водния сектор до 2015, План за управление на речните басейни – басейн Арда, проект, 
Национална програма за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването- 
2008-2013, Национална програма за опазване на биологичното разнообразие и 
Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010г., Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013г., Програма на ДАГ - Приоритети и цели на 
политиката в горското стопанство и действия за постигането им през 2009, Стратегия 
за развитие на горския сектор 2006- 2015, Стратегически план за развитие на горския 
сектор- 2009-2011г., Общински план за развитие на община Кърджали, както и 
общински наредби и правилници засягащи околната среда. 
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І. Правна рамка за подготовка, приемане и изпълнение на ОПООС 
 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ 
НА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Основание на правомощията на органите на местната власт по отношение на 

процесите на управление на околната среда се съдържа в Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че 
местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите 
и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно 
значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата 
на опазването на околната среда и рационалното използване на природните 
ресурси (чл. 17). 

Специалният Закон за опазване на околната среда (ЗООС), вменява на 
кметовете на общини функцията на компетентен орган (чл. 10, ал. 1, т. 6). Като 
компетентни органи по опазване на околната среда, на кметовете на общини са 
възложени редица задължения за управление на компонентите и факторите на 
околната среда на територията на общината (чл. 15, ал. 1). 

Правното основание за разработване от общините на програми за опазване 
на околната среда (ОПООС) се съдържа в чл. 79, ал. 1 от ЗООС. Програмите се 
приемат от общинските съвети (ОС), по предложение на кмета на съответната община 
и обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години. ОС контролират 
изпълнението на ОПООС. Кметът на общината ежегодно внася в ОС отчет за 
изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за 
нейното допълване и актуализиране. 

При разработване на ОПООС, органите на местното самоуправление се 
ръководят и от указания на министъра на околната среда и водите. Териториалните 
административни звена към съответните министерства и държавни агенции, които 
събират и разполагат с информация за околната среда, подпомагат разработването на 
програмите чрез участие на свои експерти и предоставяне на информация. При 
разработването, допълването и актуализирането на програмите се привличат и 
представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови 
организации.  

Общинските програми се изготвят в тясно съответствие с принципите на 
Националната стратегия за околна среда (НСОС), която се разработва за период 10 
години и се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет 
(чл. 76, ЗООС). НСОС съдържа анализ на състоянието на околната среда, на 
тенденциите, причините и източниците на замърсяване и увреждане, както и на 
институционалната рамка, административните и икономическите средства за 
осъществяване на политиката. НСОС поставя и основните цели и приоритети на 
национално ниво, както и посочва средствата за постигане на набелязаните цели. 

Съгласно ЗООС и Националната стратегия за околна среда общинските 
програми за околна среда са средство за постигане целите на закона и се разработват в 
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съответствие с принципите за опазване на околната среда по чл. 3 (чл. 75). 
Принципите, които са поставени за водещи при разработване на този национален 
стратегически документ и които следва да бъдат спазвани при разработване на 
ОПООС са: устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото 
здраве и околната среда, предотвратяване и намаляване на риска за биологичното 
разнообразие, намаляване на вредните последствия върху компонентите на околната 
среда в резултат на природни процеси и явления, оптимално използване на природни 
ресурси и енергия (чл. 76, ал.2). Към националната стратегия се приема и план за 
действие, който обхваща период от 5 години и съдържа конкретни институционални, 
организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими 
ресурси и източници на финансиране, както и схема за организация, наблюдение и 
отчитане на изпълнението, оценка на резултатите, предприемане на коригиращи 
действия при необходимост. 

В допълнение на основния национален стратегически документ в областта 
на околната среда, се разработват и приемат и други национални планове и 
програми по компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат. Те 
се основават на принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за 
околна среда и в съответствие с изискванията на специалните закони за околната 
среда (чл. 77). 

В тази връзка, ОПООС съдържат раздели, които са обособени по 
компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на 
специалните закони по околна среда, така и другите национални планове и 
програми, които се приемат в отделните сектори, като въздух, почви, отпадъци, 
шум. Специалните закони предвиждат самостоятелни задължения на общините за 
разработване на програми и планове за действие за опазване и устойчиво управление 
на съответните компоненти и намаляване или ограничаване на въздействието на някои 
фактори на околната среда. В повечето случаи както законите, така и подзаконовата 
нормативна уредба към тях уточняват по-нататък в разпоредбите си, че тези програми 
и планове са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл. 79 от 
Закона за опазване на околната среда. 

Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предвижда 
създаването на програми и оперативни планове за действие с цел намаляване нивото 
на замърсяване на атмосферния въздух (чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1), които са 
неразделна част от общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за 
опазване на околната среда (чл. 27, ал. 2). 

Съгласно Закона за почвите (ЗП) кметовете на общини разработват програми 
за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за период 
не по-кратък от три години (чл. 26). Тези програми също са неразделна част от 
общинските програми за опазване на околната среда. 

ОПООС съдържат и раздел „Лечебни растения” за опазването и управлението 
на лечебни растения (чл. 50 и чл. 51, Закон за лечебните растения), както и мерки, 
предвидени в план за действие по Закона за защита от шума в околната среда (чл. 9 
и чл. 10, ЗЗШОС). 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на национално ниво 
приемане на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 
(НПУДО), (чл. 28 от ЗУО), както и задължение за общините да приемат програми за 
управление на отпадъците, които са интегрална част от ОПООС. Въпреки че не 
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съществува изрична разпоредба за съотношението между общинските програми за 
управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО) с НПУДО, ОПУДО следва да се 
съобразяват с национални стратегически документи като НСОС, НПУДО.  

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ 

 
Правни инструменти 
В някои случаи, законодателството улеснява органите на местното 

самоуправление и местната администрация като предвижда възможност за достъп и 
участие на представители на общините в процеса на вземане на решения на по-високо 
ниво, където те участват с консултативна функция или само за информация. В други 
случаи нормативни актове поставят задължение на органи от държавната 
администрация да информират органите на местно ниво за взети решения и издадени 
административни актове, които имат отношение към проблеми от значение за 
местната власт. 

Финансови инструменти 
Тук по-подробно се разглеждат финансовите инструменти, които са специално 

изведени в законодателството по околна среда, във връзка с осигуряване на средства 
за органите на местното самоуправление за реализиране на програми и мерки в 
областта на околната среда. 

Законът за общинските бюджети създава задължение на местните власти да 
предвиждат в своите бюджети средства да реализиране на приетите от общинския 
съвет стратегии за развитие на общината, както и на задълженията на общината по 
национални и регионални програми и проекти (чл. 11, ал. 1). 

В специалния закон ЗООС се предвижда възможност за финансиране на 
общините от държавния бюджет за изпълнение на ангажиментите по опазване на 
околната среда (чл. 80). Проекти на общините могат да се финансират от държавния 
бюджет или от национални фондове когато те са обосновани като приоритетни в 
общинските програми за околна среда. 

ЗООС създава един допълнителен източник на приходи за общинските 
бюджети за реализиране на мерки по приоритетите, определени в ОПООС (чл. 65). 
Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от кметовете на общини, постъпват 
по бюджета на съответната община. Осемдесет на сто от санкциите за увреждане или 
замърсяване на околната среда над допустимите норми по чл. 69 постъпват по 
бюджета на общината, на чиято територия се намира санкционираният субект. Тези 
приходи, както и приходите от глоби за нарушаване на наредбите, приемани от 
общинските съвети във връзка с опазването на околната среда, се изразходват за 
екологични проекти и дейности по приоритети, определени в ОПООС. 

ЗООС предвижда също задължение за местните власти, ежегодно с приемането 
на общинския бюджет, по предложение на кмета на общината да се определят 
средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в 
общинските програми за опазване на околната среда.  

В ЗООС е предвиден и един специален финансов инструмент за 
реализиране на задълженията на местната власт за изпълнение на национални и 
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общински стратегии и програми в областта на околната среда, включително на 
ОПООС. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС), в изпълнение на своята дейност предоставя на общините финансови 
средства под формата на безвъзмездни помощи и безлихвени или нисколихвени заеми.  

Редица специални закони в областта на околната среда също предвиждат 
възможности за финансиране на дейности, свързани с изпълнение на ангажиментите 
на общините за опазване на околната среда.  

Законът за водите (ЗВ) подчертава задължението на общините да предвиждат 
в своите бюджети средства за изпълнение на ангажиментите по околна среда, 
предписвайки, че проекти, обекти и мероприятия с местно значение се финансират със 
средства от общинските бюджети или с общински извънбюджетни средства (чл. 198, 
ал. 2). ЗВ закрепя принципите на икономическото регулиране, основани на принципа 
за възстановяването на разходите за водните услуги, включително тези за околната 
среда и за ресурса и на принципа "замърсителят плаща". Те се реализират чрез 
провеждане на ценова политика, която осигурява подходящи стимули за 
потребителите за ефективно използване на водите с оглед постигането на целите за 
опазване на околната среда (чл. 192). 

ЗУО предвижда възможност за финансиране от държавния бюджет на 
приоритетните дейности по изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на 
битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и 
рекултивация на места, замърсени с отпадъци (чл. 34, ал. 1). Финансират се само 
програми и проекти за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на 
отпадъци, които отговарят на последователността на мерките, определени в НПУДО и 
които са одобрени от министъра на околната среда и водите. Когато съоръженията и 
инсталациите не се използват съгласно изискванията, общините възстановяват 
средствата от държавния бюджет или международните програми на ПУДООС. 

ЗУО, в допълнение на ЗООС определя постъпване на сумите от глобите и 
имуществените санкции за нарушения на закона по бюджета на съответната община, 
когато наказателните постановления са издадени от кмета на общината (чл. 35, ал. 2). 
Тези средства се изразходват целево за проекти и обекти за третиране на отпадъци. 

Законът за защитените територии (ЗЗТ) специално предвижда, че 
финансирането на дейностите на общините в защитените територии за извършване на 
възстановителни, поддържащи и други природозащитни дейности в тях, се подпомага 
от ПУДООС (чл. 74, ал. 1, т. 6) 
Пълен преглед на българското законодателство до септември 2008 г. относно 
правомощията и задълженията на органите на местното самоуправление в областта на 
планирането и управлението на околната среда за изготвяне на Общински програми за 
опазване на околната среда са изложени в Приложения 1 и 2. 
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ОБЩИНСКИ НАРЕДБИ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА 

АНГАЖИМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНИРАНЕТО НА МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

 

 
Общинските наредби са подзаконови нормативни актове, издавани от органите 

на местното самоуправление в изпълнение на техните правомощия (чл. 21, ал.2, 
ЗМСМА).  

На общинските съвети е предоставено правомощието да приемат наредби по 
въпроси от местно значение (чл. 22, ал. 1, ЗМСМА), с които те могат да определят 
изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на 
общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите 
особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната 
инфраструктура (Чл. 21, ал. 1, т. 13, ЗМСМА). Общините имат право да предвиждат 
административно-наказателна отговорност и санкции за нарушение на разпоредбите 
на техните нормативни актове. Кметовете могат да издават наказателни 
постановления въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в 
съответната наредба (чл. 22, ЗМСМА). 

В изпълнение на своето правомощие, общинските съвети могат да приемат 
наредби в областта на опазване на околната среда, които да предвиждат разпоредби, 
детайлизиращи изискванията на законите и подзаконовите нормативни актове на 
изпълнителната власт в съответствие със специфичните особености на населеното 
място, характеристиките на околната среда и др. 

Приемането на общински наредби в областта на опазване на околната 
среда е предвидено в законовите норми като задължение за общините единствено 
по отношение на управление на отпадъците. Чл. 19 на ЗУО предвижда, че 
Общинските съвети приемат наредби относно дейностите за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците. С тях се определят условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени 
отпадъци на територията на общината. Общинските наредби трябва да бъдат 
разработени съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, като заплащането за предоставяне на съответните услуги да бъде 
съобразено със Закона за местните данъци и такси.  

Приемането на общински наредби в останалите сектори в областта на 
опазване на околната среда е реализиране на възможността и на правомощията им, 
предоставени от ЗМСМА да определят специфични изисквания по въпроси, свързани 
с опазване на околната среда от местно значение.  

В резултат на реализация на правната възможност и на правомощието си, 
предоставени от ЗМСМА за определяне на специфични изисквания по въпроси, 
свързани с опазване на околната среда от местно значение, община Кърджали е 
предприела детайлен подход в нормативната уредба на обществените отношения 
относно опазване на компонентите и контрола и управлението на факторите на 
околната среда, правомощията и задълженията на местно ниво на компетентните 
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органи и правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите 
лица по отношение на опазване на околната среда. Регламентирани са и отношенията 
относно изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на 
територията на община Кърджали. 
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ІІ. Анализ на средата  
 

1. Природно-географски, демографски и териториално-
административен потенциал 

 
Географско положение  

Община Кърджали е разположена в северната част на източните Родопи. 
Административно общината е част от Южен-Централен район за планиране, а град 
Кърджали е административен център на област Кърджали. На североизток достига до 
границата с област Хасково, а в останалите посоки граничи с общини от област 
Кърджали. Площта й е 624 км2. 

На североизток и изток община Кърджали граничи с общини от област Хасково 
и Стамболово. На юг граничи с общините Момчилград и Джебел, и в много малък 
участък с община Крумовград (района на язовир „Студен Кладенец”). На запад 
общината граничи с община Ардино, а на север и северозапад с община Черноочене.  

През територията на общината преминават жп линията Русе-Подкова и 
първокласния път Русе-В.Търново-Ст.Загора-Хасково-Кърджали-Маказа, който е част 
от трасето на Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9 през територията на 
Р България, и ще осигурява връзка към строящия се Граничен контролно-
пропускателен пункт за Р Гърция през прохода Маказа.  

С откриването на Граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП) Маказа и 
рехабилитацията на пътя Кърджали – Подкова разстоянието до границата с Р Гърция 
ще е около 55 км., което ще допринесе за увеличаване на трансграничните контакти и 
всички призтичащи от тях възможности (търговия, трудов пазар, инвестиции и т.н). 

 
Релеф и полезни изкопаеми 

Релефът на общината е много разнообразен и се характеризира със силно 
изразена разчлененост. Билата са заоблени с полегати до стръмни склонове, като в 
районите на язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец” склоновете са много 
стръмни. Централната част на общината е заета от долината на река Арда, в която се 
редуват долинни разширения и проломи, в които са подсторени язовири. На север от 
нея в рамките на общината попадат източната част на рида Чуката и западната част на 
рида Гората. Те се характеризират с предпланинско-хълмист и нископланински релеф, 
като надморската височина не надвишава 700 м. Теренът е силно пресечен, което се 
обуславя от гъсто развитата хидрографска мрежа. Главното било в района е 
вододелното било между водосборите на р. Арда и р. Марица. В южна посока от 
главното било се спускат няколко заоблени била, на места разлати, но със стръмни и 
урвести склонове, прорязани с множество долове. На югозапад в общината попада и 
част от рида Жълти дял, а на юг и съвсем малка част от Стръмни рид.  

В общината се намират значителни по размери находища на нерудни 
изкопаеми: бентонит, зеолит, перлит трас, фелдшпат, слюда, варовик, пясък, чакъл и 
др. В гр. Кърджали е построен единственият в страната завод за производството на 
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бентонит, перлит и зеолит. Полезните изкопаеми могат лесно да се използват, тъй като 
се намират на малка дълбочина и съществуват техники и технологии за добива им. Все 
още неразработени са огромните залежи на качествен мрамор и облицовъчни 
материали, като гнайс, туфи и варовици.  

 
Климат 

Климатът в района на общината е континентално-средиземноморски с изразен 
есенно-зимен валежен максимум. Средната годишна температура се движи в 
границите 11-13о 

С.  
Зимата е сравнително мека, като средната януарска температура е над 0о 

С. 
Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 градуса, а 
средната юлска е около 23-24о 

С. Температурните суми през вегетационния период са 
около 3800-4000о С и са сред най-високите за страната. Валежите са главно от дъжд 
като годишните суми са около 550-600 мм, което е по-ниско от средните за страната. 
Поради есенно-зимния максимум на валежите лятото и засушливо, а по долината на 
Арда силно засушливо. 

През есенно-зимния период под влияние на средиземноморските циклони 
падат едни от най-големите валежи. Поради южното положение на общината голяма 
част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд и сняг. През пролетта падат 
достатъчно количество валежи, които осигурят добро овлажняване на почвата. От юли 
започва сравнително ясно очертан безвалежен период, проявен най-добре в края на 
лятото и в началото на есента, който продължава до октомври.  

 
Ландшафт 

Преобладаващата част от територията на община Кърджали попада в класа на 
планинските ландшафти, който се характеризира с наличието на ясно изразена 
височинна поясност на природните елементи. Само в североизточната и част на 
неголяма площ (около 5% от територията на общината) се срещат равнинни 
ландшафти от типа топли семихумидни преходни към семиаридни с дъбови гори и 
храсти. Най-голям дял от територията се пада на типа топли семихумидни ландшафти. 
В него са обособени два пояса – на изток и североизток, както и в част от 
северозападната част на общината се срещат ландшафти от пояса на габърово-
горуновите гори. Те заемат по-високите части на Жълти дял, Стръмни рид, Чуката и 
Гората. В по-ниските части главно около широката долина на река Арда е разположен 
пояса на дъбовите гори със средиземноморски елементи. Само малка част от 
североизточния ъгъл на общината (по малко от 2% от територията) попада в пояса на 
умерените хумидни ландшафти с букови гори. Под влияние на човешката дейност 
голяма част от естествените горски ландшафти са трансформирани в 
антропогенизирани (изменени). Делът на неизменените и слабо изменени горски 
ландшафти е 19%, като около 49% от тях се пада на дъбовите гори със 
средиземноморски елементи, 46% на габърово-горуновите гори и 5% на буковите. 
Силно изменените ландшафти, включващи селища, индустриални зони, мини и 
кариери заема около 3,5% от територията на общината. Останалите около 77% остават 
за средно изменените ландшафти, като най-голяма част от тях се пада на смесените 
площи с аграрна и естествена растителност (25%), изкуствените иглолистни гори 
заемат 17%, обработваемите земи 12%, площите с горско-храстова растителност 8%, 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Кърджали - 2009-2013 г.  

 17 

пасищата и ливадите 10%, а изкуствените водоеми 5%. В Приложение 4 са 
представени карти по видове ландшафт и на т.н. съвременни ландшафти. 

 
Геология 

Геоложкият строеж на общината се характеризира с голямо разнообразие от 
скални комплекси и геоложки структури. Най-голям дял от територията е покрит с 
вулканогенно-седиментните скали от палеогенския комплекс съставени от риолити, 
андезити, туфи и туфити, смесени с различни морски седименти. Те са образувани 
рамките на източнородопската синклинала в условията на морска епиконтинентална 
седиментация съпроводена с интензивна вулканична дейност. В югозападната част на 
общината на големи територии се разкриват метаморфните скали от допалеозойския 
кристалинен цокъл на Родопите. Те са представени от гнайси, амфиболити, слюдени 
шисти и др. На ограничени места в централната и западната част се срещат 
варовикови скали в които са развити карстови форми. В северната част на общината се 
срещат и слабо-споени неогенски седименти, които са лесно податливи на ерозия. По 
долините на реките Арда и Перперек са образувани ивици от алувиални наслаги 
съставени предимно от пясъци и чакъли с кватернерна възраст.  

 
Води и основни водни басейни 

Водните ресурси на територията на община Кърджали са значителни. 
Територията й се отводнява от р. Арда и притоците й Върбица, Боровица и Перперек. 
Река Арда е основна водна артерия в района, нейното поречие се определя като най-
водоносното в страната. Средният модул на речния отток е около 15 l/s/км2. 
Средномногогодишната стойност на оттока в поречието на р. Арда се изчислява на 
32,5 m3/s, а за притоците й Върбица и Крумовица съответните нейни стойности са 20,2 
m3/s и 8,36 m3/s, като се отличават със сравнително неголеми вариации (0,30 - 0,35). 
Причина за високата водност на тази предимно нископланинска и хълмиста територия 
са от една страна сравнително големите валежни суми (средно 800 мм), а от друга, 
разчленеността на релефа, големите наклони на топографската повърхнина, 
преобладаващите течни валежи съсредоточени през зимното полугодие, ниските 
стойности на изпарението и инфилтрацията и пр., които определят големият отточен 
ефект (близо 60 % от валежите се трансформират в отток). За река Арда и притоците й 
са характерни внезапни поройни прииждания, които в някои случаи придобиват 
стихиен характер. Причина за това са интензивният характер на валежите, чиито 
максимуми достигат до 100 мм за едно денонощие и бързото разтопяване на снежната 
покривка.  

За акумулиране на водите на р. Арда и нейните притоци са изградени 3 язовира 
и 28 малки язовира и баражи. Два от големите язовири са на територията на общината: 
“Студен кладенец”, “Кърджали”. Язовир „Кърджали” е с обем 532 млн. м3, а язовир 
"Студен кладенец" е с обем 489 млн. м3. Основното им предназначение е регулирането 
на големия и силно променлив отток на р. Арда по сезони. Водните ресурси, така 
акумулирани, са предназначени за производство на върхова електроенергия и за 
напояване. 

 
 
 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Кърджали - 2009-2013 г.  

 18 

Население и населени места в общината  

Населението на община Кърджали към 31.12.2006г. е 68 676 души1, което е с 
598 души по-малко от жителите на общината през 2003 година. Намалението е с около 
200 души средногодишно. Над 2/3 от населението на общината (66,2%) е 
концентрирано в град Кърджали, чийто брой жители към 31.12.2006г. е 45 482 души.2 

Възрастовата структура на населението в община Кърджали през 2006 година е 
следната - 16,7% от него е в под трудоспособна възраст, 65,2% е в трудоспособна 
възраст и 18,1% от населението е в над трудоспособна възраст.  

Въпреки известното намаление на контингентите в трудоспособна възраст те 
продължават да са с висок дял, което е благоприятен фактор за социално-
икономическото развитие на общината. Броят на населението над трудоспособна 
възраст (65+) и на това в под трудоспособна възраст (0-14) е много близък, като 
съотношението межд тях е в много малка степен в полза на възрастното население.  

Като цяло възрастовата структура на общината е по-благоприятна в сравнение 
с тази за страната.  

Населените места в община Кърджали са 118, обхванати в 48 кметства- 1 град – 
Кърджали и 117 села. Селата в общината са следните: Айрово, Багра, Бащино, Бели 
пласт, Бленика, Божак, Болярци, Бойно, Брош, Бяла поляна, Бялка, Чеганци, 
Черешица, Черна скала, Черньовци, Чифлик, Чилик, Добриново, Долище, Долна 
крепост, Дъждино, Дъждовница, Дънгово, Енчец, Главатарци, Глухар, Гняздово, 
Голяма бара, Горна крепост, Гъсково, Ходжовци, Илиница, Иванци, Жинзифово, 
Житарник, Калинка, Калоянци, Каменарци, Кобиляне, Кокиче, Кокошане, Конево, 
Костино, Крайно село, Крин, Крушевска, Крушка, Кьосево, Лисиците, Лъвово, 
Люляково, Македонци, Мартино, Майсторово, Миладиново, Мост, Мъдрец, Мургово, 
Ненково, Невестино, Охлювец, Опълченско, Орешница, Островица, Панчево, 
Пеньово, Пепелище, Перперек, Петлино, Повет, Прилепци, Пропаст, Пъдарци, Рани 
лист, Резбарци, Ридово, Рудина, Седловина, Сестринско, Севдалина, Широко поле, 
Сипей, Скалище, Скална глава, Скърбино, Снежинка, Соколско, Соколяне, Солище, 
Срединка, Старо място, Страхил войвода, Стражевци, Стремово, Стремци, Сватбаре, 
Татково, Тополчане, Три могили, Царевец, Върбенци, Велешани, Вишеград, Висока, 
Висока поляна, Воловарци, Яребица, Ястреб, Зайчино, Зелениково, Зимзелен, 
Зорница, Звъника, Звезделина, Звезден, Звиница, Звънче. 

Преобладаваща част от селата попадат в категорията „много малки”, т.е. с 
население под 200 жители (около 70 села). По – големите села в общината са - с. 
Опълченско, с.Широко поле, с. Мост, с. Глухар, с. Рани лист, с. Перперек, с. Стремци, 
с.Звиница, с. Миладиново, с.Енчец и с. Айрово. 

 

                                                 
1 Източник НСИ 
2 Източник ТСБ 
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2. Анализ по компоненти и фактори на околната среда 
 

2.1. Въздух  
 
Районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух са 

определени в съответствие с изискванията на Наредба №7 за оценка и управление 
качеството на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1999г.). Изпълнителната агенция по 
околна среда (ИАОС), съгласувано с РИОСВ – Хасково са изготвили списък на 
районите за оценка и управление КАВ съгласно който Община Кърджали попада в І-ви 
район чл.30, ал.1, т.1.3. Във връзка с изпълнението разпоредбите на чл.27 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл.31 и чл.32 от Наредба №7 за оценка и 
управление качеството на атмосферния въздух в община Кърджали е изготвена 
общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух. Ежегодно се отчита 
неговото изпълнение (Приложение 5). 

Характерни източници на наблюдаваните замърсители в гр.Кърджали са ОЦК 
АД - основен източник на серен диоксид и тежки метали, “S&B Индъстриъл 
Минералс”АД- нетоксичен прах, “Горубсо-Кърджали”АД- неорганизирани емисии на 
прах, автомобилният транспорт, локални парови централи, както и други дейности на 
населението- ремонтни-строителни дейности, вторичен пренос. Нередовното 
почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството 
регистрирана прах. В Приложение 5 са представени използваните горива в комунално- 
битовия сектор, които също имат принос към замърсяването с ФПЧ през зимните 
месеци. 

Таблично4 (табл.1- 10) са представени данните за отделните замърсители от 
пункта за мониторинг ”КОС” с ръчно пробовземане и последващ сравнителен анализ 
за 2006-2007г. Пунктът е разположен в кв.Студен кладенец на гр.Кърджали, в зона с 
предимно обществени и жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. 
Наблюдаваното замърсяване се формира предимно от индустриални източници (ОЦК 
АД, “Горубсо- Кърджали” и др.), източници с локален характер, а през есенно-зимния 
период - локално битово отопление.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми и/или нормите 

плюс определени пределнодопустими отклонения от тях, включително и райони, в които е налице 
превишаване на установени норми за съответните замърсители в случаите, когато за последните не са 
определени допустими отклонения 

4 Източник- РИОСВ Хасково, 2008г. 
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Таблица 1. Измерени съдържания на общ суспендиран прах, Кърджали 2007г. 
Пункт за мониторинг “КОС” – гр.Кърджали, 2007г. 

Месец от 2007г. 
Брой 

регистрирани 
проби през месеца 

Брой проби с 
превишения на 

СДН  
(0,250 mg/m³) 

Максимална 
измерена ст. 
(при МЕН 

 0,500 mg/m³) 

Измерена 
средна 
стойност 
(mg/m³) 

01 21 - 0,1920 0,0936 
02 20 - 0,1230 0,0779 
03 22 - 0,1150 0,0733 
04 20 - 0,0930 0,0569 
05 16 - 0,0770 0,0478 
06 10 - 0,0910 0,0625 
07 22 - 0,1150 0,0682 
08 23 - 0,0900 0,0582 
09 16 - 0,0910 0,0519 
10 23 - 0,0930 0,0729 
11 22 - 0,2070 0,0946 
12 18 4 0,3990 0,1449 

Средно годишна стойност на ОСП, норма 0,150 mg/m³ 0,0760 
Общ брой проби за периода: 233 

Регистрирани данни %: 63,8 
 
Сравнението на нивата на замърсяване с общ суспендиран прах за 2006 и 2007г. 

е представено в таблица 2. Очертава се тенденция на нарастване на степента на 
замърсяване с ОСП през 2007г. спрямо 2006г., въпреки че стойностите са близо 2 пъти 
под СГН. 

През 2006г.средната стойност не превишава ПДКср.г. (0,25 mg/m³), както не са 
измервани концентрации на нетоксичен прах, превишаващи съответното ПДК м.е. 
(0,50 mg/m³). 

През 2007г. при средноденонощна концентрация от 0,25 mg/m3, само 4 от 
регистрираните средноденонощни концентрации превишават допустимата норма. 
Всички превишения са регистрирани през месец декември. През месец декември е 
регистрирана и най– високата стойност от 0.3990 mg/m3. Средната стойност за 2007 г., 
която е 0,076 mg/m3, не превишава средногодишната концентрация. 

 
Таблица 2. Сравнителен анализ на нивата на общ суспендиран прах, 2005-2007г. 
Пункт за мониторинг “КОС” – гр.Кърджали 

Година Брой проби 
анализирани 
през годината 

Брой проби с 
превишения на  

СДН 0,250 mg/m3 

Измерена средногодишна 
концентрация при 

СГН – 0,150 mg/m3 

2006 235 0 0,0695 
2007 233  4 0,0760 
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Таблица 3. Измерени съдържания на фини прахови частици, с размер до 10 
микрона (ФПЧ10), 2007г. 

 
Данните в таблицата показват, че през зимните месеци в близо 50% от взетите 

проби са надвишени праговите стойности за средноденонощна норма /СДН/ и за СДН 
+ допустимото отклонение /ДО/. Сравнението на резултатите от 2007г. с предходната 
година са дадени в таблица 4. Очертава се тенденция към нарастване през 2007г. на 
нивото на замърсяване с фини прахови частици, с размер до 10 микрона, като през 
2007г. е надвишена средногодишната норма. 

През 2006г. при ПДКср.дн. - 60 µg/m3, 19,38 % от регистрираните 
средноденонощни концентрации на ФПЧ10 превишават ПДКср.дн. Най- високи 
стойности са регистрирани през месеците януари, ноември и декември. Най- високата 
стойност от 157.10 µg/m3 е регистрирана през месец февруари. Средногодишната 
концентрация от 39.18 µg/m3, не превишава ПДКср.год. 

През 2007г. при СДН+ДО - 55 µg/m3, 55 от регистрираните средноденонощни 
концентрации на ФПЧ10 превишават допустимата норма. Най – високи стойности са 
регистрирани през месеците януари, март, ноември и декември. Най – високата 
стойност от 194.40 µg/m3 е регистрирана през месец декември. Средногодишната 
концентрация e 42 µg/m3 и не превишава СГН+ДО = 42µg/m3 . 

 
 
 

Пункт за мониторинг “КОС” – гр.Кърджали, 2007 година 

Месец от 
2007г. 

Брой  
регистрирани 

проби през месеца 

Брой 
превишения 
на ПС за 
СДН  

[50 µg/m3] 

Брой превишения 
на  

ПС за СДН+ДО 
[55µg/m3] 

Измерена  
максимална 
стойност 
(µg/m3) 

Измерена 
средна 
стойност 
(µg/m3) 

01 25 12 8 95,400 45,236 
02 24 7 5 70,900 40,271 
03 27 8 6 76,000 44,974 
04 24 3 1 59,500 36,929 
05 24 - - 49,600 30,704 
06 26 7 5 85,500 42,511 
07 27 4 3 61,700 35,100 
08 27 1 1 57,200 34,237 
09 24 2 2 58,000 29,746 
10 27 6 2 58,100 39,167 
11 26 12 11 111,50 50,354 
12 22 12 11 194,40 77,118 

Средно годишна стойност на ФПЧ10, норма 40 µg/m3 41,88 
Общ брой проби  за отчетения период: 303 

Регистрирани данни %: 83 
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Таблица 4. Сравнителен анализ на нивата на фини прахови частици, 2006г.- 
2008г. 

 
В следващите таблици са дадени резултатите за серен диоксид и азотен 

диоксид, които се вземат само в светлата част на денонощието, 4 пъти по 1 час дневно, 
5 дни в седмицата, поради което не са представителни, а имат само индикативен 
характер. 

 
Таблица 5. Измерени съдържания на серен диоксид, 2007 

Пункт за мониторинг “КОС” – гр.Кърджали, 2007 година 
Месеци  
от 2007г. 

Брой проби Средно часова стойност за 
месеца в µg/m3 

Максимална измерена 
средночасова стойност 

СЧН - 350 µg/m3 
01 84 22,5560 131,60 
02 80   41,6788 419,20 
03 88 94,3239 1544,70 
04 80 58,5600 586,90 
05 64 43,7125 473,50 
06 40 34,4325 447,50 
07 88 32,1545 440,30 
08 92 33,1967 366,20 
09 64 22,1047 287,20 
10 92 44,2413 613,70 
11 88 76,8148 590,10 
12 72 45,5847 493,20 

Общ брой проби за отчетения период: 932 
Средно аритметична стойност от всички проби за 2007г. - 46,99 µg/m3 
Средно аритметична стойност от всички проби за 2006г. - 25,93 µg/m3 

 
При ПДК ср.дн.- 125 µg/m3. регистрираните концентрации през 2006г. са под 

ПДКср.дн. Стойности, превишаващи ПДК м.е.- 350 µg/m3, са регистрирани през 
месеците февруари, април, юни, октомври и декември. Най - високата стойност от 
544.80 µg/m3 е регистрирана през месец октомври. Регистрираните превишения на 

                                                 
5 СДН µg/m3 - допустим максимален брой превишения за 1 календарна година-35броя (2008г.) 

Пункт за мониторинг “КОС” – гр.Кърджали5 

Година Брой 
регистрирани 
проби през 
годината 

Средно-
денонощна 
норма  

СДН µg/m3 

Брой 
превишения над 

ПС за  
СДНµg/m3 

Средно-
годишна 
норма  

СГН µg/m3 

Измерена 
средно-годишна 

стойност  
µg/m3  

2006 291 50 56 40  38,68 
2007 303 50 55 40 41,88 
2008 131 50 37 40  
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моментните емисии през месеците февруари, април, юни, октомври и декември, 
изразени в % са съответно: 2,5, 2.6, 2,2, 1,1 и 2,6. 

През 2007 г. през месеците февруари, март, април, май, юни, юли, август, 
октомври, ноември и декември са регистрирани стойности превишаващи СЧН от 350 
µg/m3. Най- високата стойност от 1544,70 µg/m3 е регистрирана през месец март.  

 
Таблица 6. Измерени съдържания на азотен диоксид, 2007г. 

Месец Брой проби Средночасова стойност за 
месеца в µg/m3 

Максимална измерена 
средночасова стойност 

СЧН + ДО- 230 µg/m3 

01 84 22,6738 61,900 
02 80 17,4938 49,900 
03 88 14,5818 40,100 
04 80 12,5975 34,400 
05 64 16,3391 41,100 
06 40 20,8500 40,700 
07 88 15,7432 34,400 
08 92 19,2587 48,100 
09 64 20,1078 42,900 
10 92 19,0663 54,500 
11 88 21,0500 54,400 
12 72 29,5708 60,900 

Общ брой проби за отчетения период: 932 
Средно аритметична стойност от всички проби за 2007г. – 18,94 µg/m3 
Средно аритметична стойност от всички проби за 2006г. - 22,42 µg/m3 

 
При ПДКм.е.- 240 µg/m3. през 2006г. не са регистрирани концентрации 

превишаващи ПДКм.е. Най- високата стойност от 78,7 µg/m3 е измерена през месец 
февруари. Средногодишната концентрация за азотен диоксид от 22,42 µg/m3 не 
превишава ПДКср.год.- 48 µg/m3. 

През 2007г. не са регистрирани концентрации превишаващи СЧН. 
Средногодишната концентрация 18.9 µg/m3 не превишава СГН+ДО - 46 µg/m3. 

Таблица 7. Измерени съдържания на оловни аерозоли, 2005г.- 2008г. 

Пункт за мониторинг “КОС” – гр.Кърджали 
Година Брой проби Средно годишна норма 

СГН µg/m3 
Измерена средногодишна 
концентрация µg/m3 

2005 178 0,50 0,56 
2006 131 0,50 0,55 
2007 131 0,50 0,80 
2008 165 0,50 0,54 

 
Най- високата регистрирана стойност през 2007г. е през м. декември- 10,850 

µg/m3, а през 2006г. е през м.януари- 7,151 µg/m3 
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Таблица 8. Измерени съдържания на кадмий, 2005г.- 2008г. 

Пункт за мониторинг – гр.Кърджали 

Максимална измерена 
средно денонощна 

стойност 

Измерена средно-годишна 
стойност СГН 0,000010 

Година Брой 
проби 

Брой проби с 
превишение на 
СДН 0,000020 

mg/m3 mg/m3 пъти над 
СДН 

mg/m3 Пъти над 
СГН 

2005 178 46 (26%) 0,000195 9,75 0,000016 1,6 

2006 131 38 (29%)  0,000266 13,3 0,000027 2,7 
2007 131 73 (56%) 0,001278 63,9 0.000073 7,3 
2008 165 80 (49%) 0,000333 16,7 0,000042 4,2 

 
Най–високата регистрирана стойност през 2007г. е през м. март- 0,001278 

µg/m3, а през 2006г. е през м. Октомври- 0,0000266 µg/m3 
 
Таблица 9. Измерени съдържания на никел, 2006-2007г. 

Пункт за мониторинг – гр.Кърджали 
Година Брой 

проби 
Средноденонощна норма 

СДН mg/m3 
Измерена средноденонощна 
концентрация СДН mg/m3 

2006 131 0,0002 0,0000024 

2007 131 0,0002 0,000006 

  
През 2007 г. е регистрирана само една средноденонощна стойност от 0.00048 

mg/m3, която превишава ПДК ср.дн. от 0,00020 mg/m3. 
 
Таблица 10. Измерени съдържания на арсен, 2006-2007г. 

 
Пункт за мониторинг – гр.Кърджали 
Година Брой 

проби 
Средноденонощна норма 

СДН mg/m3 
Измерена средноденонощна 

концентрация mg/m3 
2006 105 0,003  0,0000012 

2007 127 0,003  0,000003 

През 2006г. и 2007 г. не са регистрирани стойности, превишаващи ПДК ср.дн. 
от 0,001 mg/m3. 

 
Автоматичната измервателна станция (АИС) ”Студен кладенец”, гр. 

Кърджали е в експлоатация от 01.01.2008г. 
За периода от 18.08 до 31.12.2008г. от общо 131 регистрирани 

средноденонощни стойности за ФПЧ10, 37 броя превишават допустимата норма от 50 
µg/m3. През месеците ноември и декември от общо 56 регистрирани средноденонощни 
концентрации, 26 бр. превишават средноденонощната  норма и представляват 46,4 % 
от регистрираните средноденонощни концентрации. В сравнение с месеците август и 
септември се наблюдава увеличение броя на регистрираните данни,  превишаващи 
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средноденонощната норма от 50 µg/m3. 
Най-голям брой превишения на СДН са регистрирани през декември, а 

максималната средноденонощна стойност за периода е отчетена през м.ноември -
138,83 µg/m3 т. е 2,78 пъти над СДН. Очертава се тенденция към нарастване на нивото 
на замърсяване с фини прахови частици, с размер до 10 микрона, особено през есенно- 
зимния сезон. През 2008г. броят превишения на СДН за ФПЧ10 е 37 превишения, 
регистрирани за периода от 18.08 до 31.12.2008г. и надхвърля допустимия брой 
превишения за една календарна година (35 броя). За 2008г. не може да се направи 
оценка за спазването на СГН, поради липса на данни за І-VІІІ 2008г. 

За периода 18.08.2008г.- 31.12.2008г. са регистрирани 68 бр. превишения за 
серен диоксид над СЧН от 350 µg/m3, като 9 бр. са превишенията през м. септември, 
17 бр. са през октомври, 26 бр. през ноември и 10 бр. през декември. На 06.11.2008г. е 
изпълнена инструкцията за уведомяване на населението поради наличие на 3 
последователни стойности за серен диоксид над алармения праг от 500 µg/m3. Най-
висока стойност е отчетена през м. ноември -1353.73µg/m3, т. е 3.87 пъти над ПС за 
СЧН. Превишенията на средноденонощните стойности за периода са 11 на бр., 
регистрирани през месеците октомври, ноември и декември. Най-висока стойност е 
отчетена през м. ноември -298.16µg/m3 т.е. 2.38 пъти над пределните стойности за 
СДН. 

Регистрираните стойности за олово в атмосферния въздух на гр.Кърджали през 
2008г. превишават 1,08 пъти средногодишната норма СГН от 0,5 µg/ m3. Най-високите 
регистрирани стойности на оловни аерозоли през 2008г. са: през м.февруари- 3,49 
µg/m3, м. август- 3.93µg/m3 и м.декември- 2,95 µg/m3. За сравнение, най–високата 
регистрирана стойност през 2007г. е през м. декември- 10.850 µg/m3, а през 2006г. е 
през м.януари- 7,151 µg/m3 

Регистрираните стойности за кадмий в атмосферния въздух на гр.Кърджали 
през 2008г. превишават 4,2 пъти средногодишната норма СГН от 0,00001 mg/m3. 
Резултатите от мониторинга показват, че през 2008г. броят на пробите със значително 
превишение на СГН е: 

• над 5 пъти СГН – 42 бр. проби (25% от 165 проби); 
• над 10 пъти превишение на СГН – 22 бр. проби (13% от 165 проби). 
От всички изследвани 165 проби, 162 проби не отчитат наличието на никел в 

атмосферния въздух. Отчетени са само 3 проби със съдържание на никел: през 
м.януари- 0,000058 mg/m3, м. септември- 0.000037 mg/m3 и м.декември- 0,000050 
mg/m3. През 2008г. не са регистрирани средноденонощни концентрации, които 
превишават ПДКср.дн. от 0.001 mg/m3. 

Най–високите регистрирани стойности през 2008г. са: през м.февруари- 
0,000020 mg/m3, м.юни- 0.000014 mg/m3 и м.декември- 0,000077 mg/m3. През 2008 г. не 
са регистрирани средноденонощни концентрации, които превишават ПДК ср.дн. от 
0.003 mg/m3. 

 
Линейни източници на емисии - транспорт и пътни мрежи 
Вредното въздействие на транспорта върху качеството на атмосферния въздух 

в гр. Кърджали е съществено. Най-значим е делът на транспорта в замърсяването с 
въглероден оксид, надвишаващ десетократно емисиите от промишлеността; 
превишаването на азотните оксиди от транспорта е около два пъти повече; 
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превишаването на летливите органични съединения от транспорта е над 36 пъти, 
което е най-голямата относителна стойност по тези критерии. 

 
Изводи и заключения 

Сравнено с 2006г., през 2007г. броя на дните с превишение на 
средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 се запазва, като броя на регистрираните 
превишения е най-голям през зимните месеци – януари, февруари, ноември и 
декември. През зимния период, в следствие на интензивното използване на твърди 
горива за отопление в битовия сектор при определени метеорологични условия 
/продължително безветрие, мъгла, ниска облачност/ се натрупват замърсители в 
приземния слой от ФПЧ10, серен диоксид, олово и кадмий, превишаващи пределно 
допустимите норми.  

През 2007г., средногодишните концентрации за олово и кадмий, сравнени с 
тези през 2006г. са по-високи с 1,45 пъти за олово и 2,7 пъти за кадмий, като 55,72% от 
регистрираните проби за кадмий превишават средноденонощната норма. Основна 
причина за повишените стойности на тези тежки метали в атмосферния въздух на гр. 
Кърджали са емисиите на отпадъчни газове от площадката на ОЦК АД. 

Проследяването на резултатите от извършения собствен мониторинг на ОЦК 
АД и извършения емисионен контрол от РИОСВ Хасково показват, че стойностите на 
вредни вещества в отпадъчните газове от оловно и цинково производство са над 
установените норми по показатели: серен диоксид, олово и кадмий.  

Към настоящия момент в оловно производство не са изпълнени дейностите и 
мерките заложени в инвестиционната програма на ОЦКАД гр.Кърджали за 
осигуряване спазването на нормите за допустими емисии (НДЕ) на серен диоксид, 
олово и кадмий, съгласно условията на Комплексното разрешително.  

В гр.Кърджали, в квартален парк “Студен кладенец”, от началото на 2008г. е 
въведен в редовна експлоатация автоматичен пункт за мониторинг на нивата на серен 
диоксид и фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух, вкл. последващо 
аналитично определяне на нивата на олово, арсен, кадмий, никел и Повърхностно 
активни вещества (ПАВ) във фракцията ФПЧ10. Пунктът е от националната система за 
мониторинг (НСМ) на качеството на атмосферния въздух. Предстои да бъде осигурен 
пренос в реално време на данните за нивата на серен диоксид и фини прахови частици 
(ФПЧ10) в атмосферния въздух, от пункта за мониторинг до регионалния диспечерски 
пункт в РИОСВ- Хасково и Централния диспечерски пункт в ИАОС гр.София . 

 

2.2. Води 
 
Състояние на повърхностните води в общината 
Районът на общината се отводнява от р. Арда и по-големите й притоци 

Върбица, Боровица и Перперек. Със заповед на МОСВ са определени следните 
проектни категории по участъци: р. Арда до гр. Кърджали- ІІ категория; язовир 
„Кърджали”- ІІ категория; р. Арда след гр. Кърджали- ІІІ категория и язовир „Студен 
кладенец”- ІІІ категория. 

Най-обща оценка за състоянието на качеството на повърхностните води може 
да се направи чрез представяне на резултатите от извършените определения на 
пробите по основните показатели и тяхното разпределение в проценти в зависимост от 
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това към коя категория попадат според Наредба №7/1986. През 2007 г. в сравнение с 
предходните години се наблюдава незначителна тенденция към подобряване с 
няколко процента на основните показатели, при което се подобряват стойностите, 
които отговарят на нормите за I категория. Изключение прави показателя нитратен 
азот (NO3 – N), но при него над 90% отговарят на нормите за I категория на водите 
(Приложение 6). Качеството на водите може да се определи като умерено до добро. 
Висок процент от основните показатели отговарят на нормите за I категория. 
Физикохимичният мониторинг на р. Арда регистрира редица превишения на 
нормативните изисквания за съответната категория води в контролираните участъци 
на реката (Приложение 6). 

В участъка с качество на водите ІІІ категория – р. Арда от гр. Кърджали до 
яз.”Ивайловград, са разположени 2 мониторингови пункта при стените на яз. ”Студен 
кладенец”. Като цяло през периода 2005-2007 г. в качеството на водите в тези 
пунктове не се наблюдават системни отклонения от ПДС за ІІІ категория, а само 
единични превишавания на нормите за Феноли и Фосфати. Данните от мониторинга за 
цинка показват значително увеличение в концентрациите при пункта за мониторинг в 
язовир “Студен кладенец”. Tези повишени концентрации на цинк, твърде вероятно се 
дължат на зауствания на (промишлени) отпадни води от района на град Кърджали6. 

Хидробиологичният мониторинг в пунктовете на р. Арда на територията 
на общината не показва съществени различия от състоянието през 2005 и 2006 
г. Той включва участъка от опашката на яз. „Кърджали" до пункта след яз. след яз. 
“Ст. Кладенец” с изключение на пункта преди опашката на яз. „Кърджали", който е с 
добро състояние на водите и попада в планински тип реки, останалата част от реката 
попада в тип средно големи реки и е с умерено състояние на водите. Единични 
отклонения към лошо състояние се наблюдават след стените на яз. „Студен 
Кладенец. През 2007 г. в тези пунктове не е извършено пробонабиране поради 
високи води в р.Арда. През последните години хидробиологичният мониторинг на 
повърхностните води показва, че по поречието на р. Арда трайно не се влошава 
състоянието на водите (Приложение 6)7. 

Допълнително през 2006г., в рамките на проект “Техническа помощ при 
управление качеството на водите на река Арда”-Phare BG 2003/005-630.05, е оценено 
замърсяването на водите на р. Арда с приоритетни вещества 8  (т.е. 33 вредни 
вещества). Анализирани са проби от повърхностните води, седимента (утайката) и 
рибата в осем точки на пробовземане- язовир „Кърджали”- стената; Задната част на 
язовир „Кърджали”; язовир Боровица- стената; язовир „Студен Кладенец”- задната 
част; язовир Ивайловград- стената; язовир Ивайловград- задната част; река Черна след 
гр. Смолян; река Арда след Вехтино. Целевият анализ, фокусиран върху летливите 
органични съединения, показа отсъствие на приоритетните вещества. Целевият 
анализ на органичните съединения показа индустриално замърсяване. Стойностите не 

                                                 
6“Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда” PHARE BG 2003/005-630.05 
7 Доклад за състоянието на околната среда за 2007 година - РИОСВ-Хасково, 2008 
8 Приоритетни вещества са: вещества, които представляват значим риск за водната среда или чрез нея 
са токсични за хората и екотоксични за водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми и 
които са определени в съответствие с чл. 16 и Приложение № 10 към Директива 2000/60/ЕС. 
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бяха превишени единствено в случаите на Полиароматни Въглеводороди, Пентахлор-
бензин, Хексахлорбензин, диетилхексил фталат и нонилфенол - технически смеси. 
Най-замърсената точка на пробовземане беше язовир „Кърджали”- стената.  

Седиментните образци предоставиха резултати, показващи дългосрочно 
замърсяване в миналото както от органични, така и от неорганични замърсители. 
Количествените резултати за всяка точка на пробовземане бяха установени според 
Холандските стандарти за екологично качество. Целевият анализ разкри наличието на 
Полиароматни Въглеводороди при съотносими концентрации в съответствие с 
холандските стандарти за екологично качество. Тези замърсители бяха установени в 
различни нива на концентрации. Най-замърсените седименти бяха в площадките на 
пробовземане- река Арда след Вехтино и река Черна след гр. Смолян. От друга страна 
никой от осемте количествено определени Полиароматни Въглеводороди не беше над 
граничните стойности в съответствие със стандартите за екологично качество 
предложени от Рамковата директива за водите (РДВ). 

Други приоритетни вещества от РДВ като например диетилхексил фталат, 4-
терц.- Октафенол, Хексахлорбензин и Нонилфеноли бяха наблюдавани в много 
седименти. Наличието на Нонифеноли в две проби (язовир „Студен Кладенец” - 
задната част и язовир Ивайловград - стената) над граничните стойности предполага, че 
изследваните региони са се замърсили със компоненти от миещи, почистващи и 
козметични продукти. 

Всеки седимент (утайка) съдържа минимум един метал който беше наличен в 
концентрация над предложената от Стандартите за Екологично Качество на РДВ.  

Пестициди 4,4’-DDT, 4,4’-DDD и 4,4’-DDE бяха намерени във всички проби. 
Разсеяната форма на появата на пестицида показва замърсяване в миналото със стари 
органохлорни пестициди (DDT-тип; забранени за производство от няколко години).  

Анализът на Органичните Вещества в седиментните образци доведе до 
установяване на 50- 80 съединения във всяка от пробите. Идентифицираните 
съединения показват, че характерният профил от седиментната проба съдържа висок 
брой полиароматни въглеводороди, много-верижни киселини, естествени стероли, 
въпреки че освен естествените стероли бяха установени стероли от група C28 и C29, 
това са био-маркерите за замърсяване със човешки фекалии и фекалии от тревопасни 
животни.  

 
Подземни води 
В хидрогеоложко отношение районът се характеризира със слаба водност. С 

най-важно практическо значение са алувиалните наслаги на река Арда, реките 
Перперек, Крумовица и Върбица с техните притоци. Речните тераси са оформени 
главно в долните и частично в средните течения на реките. Водоносния хоризонт е 
изграден от пясъци, гравелити, глини и валуни с кватернерна възраст. Площта на 
комплекса е 101 км2, а средния коефициент на филтрация- 90 м/ден. 

Средният модул на подземния отток се изчислява на 4 l/s.km2, а средният дебит 
на изворите в региона е 6-8 l/s. 

От извършените наблюдения през 2007 г. върху химичното състояние на 
наблюдаваните показатели са регистриране следните нарушения: 

• перманганатна окисляемост- показва значително занижени до нулеви 
стойности; 
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• желязо- малко над стандарта  
• фосфати- показват завишени съдържания до 2 пъти над стандарта през 

летните месеци от годината, в останалите случаи имат съдържания под стандарта. 
При останалите наблюдавани параметри не са фиксирани отклонения. 
Подземните води в някои части на община Кърджали се характеризират със 

сериозно замърсяване с нитрати (главно плитките водоносни хоризонти). 
На територията на областта няма известни източници на минерални води, 

използвани за лечебни или други цели. Липсват естествени езера. 
Анализът на състоянието на водните тела в района на общината показва, че с 

най-голям дял в замърсяването са: 
• точковите източници на замърсяване - замърсяване на водите главно 

от неизградени канализации и пречиствателнистанции за населените места и локални 
замърсявания от изградените рудници, хвостохранилища и мандри. 

• дифузното замърсяване - Замърсяване на речните корита с 
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от населените места, строителни отпадъци 
и от горско- стопански дейности, от животновъдство, ерозия във водосбора, както и 
течове от амортизирани тръби на канализационните системи. 

 
Основни замърсители на водите на територията на Община Кърджали 
Основен замърсител на повърхностните водни обекти са битово- фекалните и 

производствени отпадни води поради ниската степен на изграденост и/или липса на 
системите и мрежите за отпадни води. 

Много висок екологичен риск създава незавършената канализационна система 
на гр. Кърджали. Не е изграден довеждащият колектор и други колектори, както и 
Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ).  

Основен водоприемник на отпадъчните води от гр. Кърджали е река Арда, 
която се влива в яз. “Студен кладенец”. Битовите отпадъчни води се заустват 
директно, без пречистване в реката. Поради лошото състояние на колекторите, 
канализационните води се разреждат от инфилтрирани подземни води, течове от 
водоснабдителната система, което води и до замърсяване на подземните води. 

Най-значително замърсяване на водите в поречие Арда продължава да бъде 
заустването на непречистени отпадъчни води и цвик от млекопреработвателната 
промишленост. 

Най-големи емитери на промишлени отпадъчни води са ОЦК АД- Кърджали, 
Бентонит-АД- Кърджали, хвостохранилище към обогатителна фабрика на Горубсо - 
Кърджали. Почти всички по-значителни обекти притежават разрешителни за 
заустване на отпадъчните води или Комплексно разрешително, в които са 
определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) за заустваните води. 

Близо 40 години в язовир „Студен кладенец” са зауствани без пречистване 
замърсените с тежки метали отпадъчни води от дейността на ОЦК АД. От 1995 г. 
функционира пречиствателна станция за отпадъчни производствени води на 
комбината, която осигурява качество на пречистените води, отговарящи на нормите за 
III- та категория водоприемник, какъвто е яз.“Студен кладенец”. Пречиствателната 
станция на ОЦК АД, Кърджали се поддържа в добро състояние, но често 
проблемите в производството водят до недостатъчно пречистване на 
отпадъчните води. При няколко проверки в края на годината е установено, че 
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периодично единият от двата сухи електрофилтъра се изключва за почистване, 
което води до повишаване на съдържанието на цинк и кадмий в промивните 
киселини и затруднява третирането на водите в пречиствателната станция. За 
констатираните нарушения при двете проверки са съставени актове по Закона за 
водите. За решаване на проблема в изпълнение на дадено предписание е изградена 
система за предварителна неутрализация с Na2CO3 на няколко места в ПС9. 

Съществуващите пречиствателни съоръжения за отпадни води в Бентонит-АД-
Кърджали и хвостохранилище към обогатителна фабрика на Горубсо-Кърджали, както 
и други по-малки такива работят сравнително добре и имат проектния пречиствателен 
ефект. 

При проверка на новия завод за каучукови изделия на ,,Теклас България" 
АД, в с.Пепелище са установени превишения на индивидуалните емисионни 
ограничения в разрешителното за заустване.  

Извършените проверки показват нарастване на случаите на аварийни 
ситуации и залпови замърсявания.  

Открит остава проблемът със заустваните замърсени руднични води в региона. 
Два пъти годишно се извършва мониторинг на изпусканите води от ликвидираните 
рудници ,,Саже”, ,,Пчелояд” и рудник ,,Звездел”. 

 
Изводи и заключения 
Общината е богата на повърхностни водни ресурси. Поречието на р. Арда се 

определя като най-водоносното в страната. 
На територията на общината съществува добре изградена мрежа от 

водохващания и съоръжения с ключово значение за инфраструктурното развитие на 
общината. На територията на общината са изградени два от най-големите язовири в 
страната- яз. "Кърджали"; язовир „Студен кладенец”. Язовир „Студен Кладенец” 
оказва регулираща роля върху оттока на р. Арда, благоприятства енергодобива и 
напояването в района. Продължава заустването на замърсени руднични води в р. 
Арда. 

От 1990 г. е в експлоатация пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) 
на хидрокомплекс “Боровец”. 

Неравномерното разпределение на оттока по месеци и сезони затруднява 
промишленото и стопанско използване на водите. Общината се намира в район с 
продължителни летни засушавания, които водят до режим на водоподаването през 
летните месеци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Доклад за състоянието на околната среда през 2007- РИОСВ-Хасково, 2008  
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2.3. Отпадъци 
 
Твърди битови отпадъци 

Генерираните отпадъци в Община Кърджали за периода 2005-2007г., са 
описани в таблица 11. 

Таблица 11. Генерирани отпадъци, 2005-2007 година 
Година Битови отпадъци, т. Други отпадъци, т. Общо, т. 
2005 18800 3300 22100 
2006 19700 3500 23200 
2007 19900 1200 21100 

 
За периода 01.01.2003г.- 01.01.2007г. се извършва поетапно включване на 

селата в Община Кърджали в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. В края 
на 2004г. са обхванати 72% от населението в Община Кърджали, в края на 2005г. - 
83%, през 2006г. този процент е 91, а от 2007г. са обхванати. 98,5% от живущите в 
общината. В гр. Кърджали честотата на сметоизвозване за колективните съдове за 
битови отпадъци, тип “Бобър” е ежедневна, а за индивидуалните е ежеседмична. 
Регламентираната честота на сметоизвозване от всички села в общината, включени в 
организирано сметоизвозване, е 2 пъти месечно. Поради големия брой на населените 
места (118), пръснатия и силно повлиян от топографските особености на общината 
характер на селищната мрежа, както и поради липсата на подходяща сметосъбираща 
техника, организираното сметосъбиране в селата е сериозно затруднено, особено през 
зимните месеци.. Поради липса на подходи за сметосъбиращата техника, 16 от селата, 
разположени на територията на Община Кърджали не са включени в организирано 
сметоизвозване. 

Често се констатира изхвърляне на отпадъци от домакинствата извън съдовете 
за Битови отпадъци (БО), а през зимните месеци се изхвърля неугасена сгур в 
контейнерите, което предизвиква запалването им и много бързото им изхабяване. В 
много частни дворове съдовете за отпадъци, които са общинска собственост, се 
използват не по предназначение (за фураж, пясък, вар, вода и др.)10. От началото на 
2007г. в гр. Кърджали е въведена система за разделно събиране на отпадъците от 
опаковки. Това доведе до незначително намаляване на количеството на отпадъците, 
които се депонират на общинското депо в землището на с. Вишеград, тъй като тя не 
работи ефективно. За 2007г. отчетените количества отпадъци от опаковки, годни за 
рециклиране са следните: хартия -22т., пластмаса – 20т., стъкло и метал -0,698т. 

Събраните битови отпадъци не се преработват преди депонирането им в 
общинското депо, разположено на около 4 км югоизточно от границите на гр. 
Кърджали. В момента депото е в процедура на трансформация в Регионален Център за 
Управление на отпадъците (РЦУО), който да обслужва всички общини на територията 
на област Кърджали (Приложение 7). Изграждането на РЦУО е в съответствие с 
Националната стратегия за управление на отпадъците, като е осигурено е финансиране 
по програма ИСПА, финансов меморандум 2003 година, като предварително 

                                                 
10 Програма за управление на твърдите отпадъци, община Кърджали, 2001 г 
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очаквания срок за изграждане на съоръженията беше 2006 година, но се получи 
значително закъснение. През 2006 г. стартира изготвянето на идеен и технически 
проект на депото, като самото изграждане на депото е разделено в два лота- един за 
закриване на старите общински депа и един за изграждане на Регионален Център за 
Управление на Отпадъците (РЦУО) и изграждането на 7 претоварни станции. В 
момента работата по проекта е значително затруднена от бавните процедури, което 
сериозно застрашава постигането на фиксираната дата за стартиране на работата на 
центъра и закриването на старите общински сметища- 16.07.2009г. 

Нерегламентираните сметища на територията на общината са 16 броя, 
т.е. по едно в населените места, в които няма възможност за въвеждане на 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Неизпълнението на маршрутните 
графици за сметоизвозване води до създаване на временни нерегламентирани сметища 
и в други населени места в общината. Тяхното развитие се захранва „допълнително” с 
ресурси, вследствие на специфичните топографски особености на общината. 
Периодичното почистване на временните селски сметища не решава трайно проблема. 
Те могат да бъдат ликвидирани, чрез изграждане на подходяща инфраструктура в 
населените места и подобряване работата на фирмата-изпълнител на услугите по 
сметосъбиране. 

Строителни отпадъци. Средно годишно по официални данни на територията 
на общината се генерират строителни отпадъци от порядъка на 2000-2200 т, но в 
действителност са значително повече. Най-често тези отпадъци се депонират 
незаконно по бреговете на р. Арда, в пределите на различни индустриални зони и в 
покрайнините на града.  

Производствени отпадъци. Производствените отпадъци са един от сериозните 
проблеми на общината, като това е констатирано и в действащия Общински план за 
регионално развитие 2007-201311 . В него е констатирано, че производствените 
предприятия масово не попълват информационни карти, което сериозно затруднява 
работата на общинската администрация по отчетността и събирането на информация 
за целите на управлението на отпадъците. Липсва ясна представа за структурата на 
генерираните отпадъци, както и мерките които се предприемат за тяхното третиране. 

Опасни отпадъци. Най-сериозните генератори на опасни отпадъци на 
територията на общината са ОЦК АД и обогатителната фабрика на „Горубсо”АД- 
Кърджали. Годишно ОЦК АД генерира около 13000 т. отпадъци от оловна и 
металургична шлака. Тези отпадъци се натрупват на открито, в специална площадка в 
пределите на предприятието с площ от около 5 дка, като там се съхраняват над 600000 
т. опасни отпадъци. Използването на такъв примитивен способ за депониране крие 
сериозен риск от замърсяване с тежки метали на околните земи и за здравето на 
населението. Отпадъците от Пречиствателната станция на предприятието се 
депонират извън самото предприятие, но в непосредствена близост до него. 

Освен тези отпадъци, ОЦК АД генерира и други опасни отпадъци, които 
подлежат на третиране и рециклиране, като прахта от ръкавните филтри (1880 
т/годишно), отпадъци от утаителни шахти, отработени огнеупорни материали 

                                                 
11 Общински План за развитие на община Кърджали, 2005 (http://www.strategy.bg) 
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(шамотни и динасови тухли) и др. 
Другият основен замърсител е обогатителната фабрика на „Горубсо”АД- 

Кърджали, чието хвостохранилище е разположено в пределите на землищата на селата 
Глухар и Вишеград, като то също е един от сериозните замърсители в общината. 

Съоръжения за съхраняване на опасни отпадъци от хуманитраната медицина 
са разположени в МБАЛ- Кърджали и МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” АД, където годишно 
се генерират около 3.5 т. Те периодично се извозват за унищожение до инсенератора в 
Пловдив. 

Биоразградими отпадъци. Големият брой населени места и високата степен 
на дислоциране увеличават разходите за събиране на битови отпадъци от селата. Това 
изисква въвеждане на механизми за минимизиране на отпадъците в селата, един от 
които е компостирането на биоразградими отпадъци. Годишно в Община Кърджали се 
депонират от 12 000 до 13 000 т. битови отпадъци от домакинствата, като от 40% до 
60% от тях са биоразградими. Установено е, че годишно се изхвърлят растителни, 
хранителни и животински отпадъци от 80 до 100 кг. на глава от населението, като при 
прибиране на селскостопанската реколта през есенните месеци, количествата на 
органичните отпадъци се увеличават с около 20%. През 2006г. е реализиран проект за 
т.н. «домашно компостиране» в 193 домакинства от 12 пилотни населени места. 
Количеството отпадък от всички домакинства преработено при първоначалното 
зареждане на компостерите е 78 куб.м.. Проведената информационна кампания 
популяризира метода на компостиране сред жителите на община Кърджали и региона 
чрез статии и публикации. Като резултат от проекта десетки домакинства, които не са 
били включени в проекта, също са изявили желание да използват компостери за 
преработка на биоразградимите отпадъци. Кметовете на населените места в общината 
също подкрепят идеята да се продължи прилагането на компостирането.  

Услуги по поддържане чистотата на обществените места. Услуги по 
почистване на обществените места се предоставят само на територията на град 
Кърджали, представляваща 65% от общата територия на общината. Съществуващата 
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали и 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Кърджали, 
регламентират конкретни изисквания към физическите и юридическите лица за 
поддържане чистотата на населеното място. Като цяло е налице занижено качество на 
работата на фирмата изпълнител на услугата по почистване на обществените места и 
неизпълнение на регламентираните отговорности в наредбите от страна на 
гражданите.  

 
Изводи и заключения 
Едно от основните предизвикателства пред общината е разработване и 

въвеждане на ефективен общински модел за управление на отпадъците, базиран на 
бъдещия РЦУО. В края на 2008г. е избран изпълнител и предстои фактическото 
изграждане на РЦУО - Кърджали. 

Необходимо е също така да се оптимизира системата за събиране и извозване 
на битовите отпадъци, оптимизиране на графиците и маршрутите. Депонирането 
следва да бъде минимизирано вследствие на въвеждане на предварителното 
третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Прилагането на системата 
за разделно събиране на отпадъците следва да е все по ефективна и резултатна. 

Все още остава актуален проблема с нерегламентираните сметища и практиката 
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за нерегламентирано депониране на строителни отпадъци. 
 

2.4. Почви и нарушени терени  
На територията на общината са регистрирани и детайлно проучени 

замърсените земеделски земи от промишлена дейност. В 41 землища на общината са 
картирани замърсени земеделски земи с тежки метали- цинк, олово и кадмий, с 
източник ОЦК АД. За тези земеделски земи са разработени “препоръчителни култури 
за ползване”, при които няма пренос на замърсители в произвежданите култури/ 
растителна продукция. Като статистика- 2 673 ха замърсени над ПДК, от които 107 ха 
над 5 ПДК, 162 ха- между 3 и 5 ПДК, 313 ха между 2 и 3 ПДК и 2091 ха- между 1-2 
ПДК

12. 
В резултат на признати “минали щети” ще бъдат предприети следните 

дейности за очистване на земеделски земи13 на обща стойност 1 119 517 лв: 
• варуване- 17,6 ха 
• внасяне на органични торове- 81,1 ха 
• внасяне на минерални торове 11,1ха 
• внасяне на алтернативни органични вещества- 85,5 ха и 102,6 ха в 

горския фонд 
• извършена промяна в ползване/ залесяване- 4,9 ха в земеделския фонд и 

18,8 ха в горския фонд 
• извършена промяна в ползването/ алтернативни култури- 31,7 ха 
• извършена промяна в предназначението- 19,4 ха 
Почвите в района, които са отдалечени от ОЦК АД, са чисти. (Приложение 8). 

Оценка качество на почвите ежегодно се следи в 2 пункт, разположени на територията 
на общината. Всички измерени съдържания на тежки метали и металоиди са под 
максимално допустимите концентрации, които са гранични стойности за оценка на 
замърсяване. Всички измерени съдържания на устойчиви органични замърсители са 
под границите на определяне14. 

На територията на общината има 2 централизирани склада за съхранение на 
негодни и забранени за употреба продукти за растителна защита (Звиница - 104700кг и 
Рани лист-37300кг). 

15% от територията на общината е с “умерен до висок действителен риск на 
почвена ерозия, 4% - с “висок действителен риск” (Приложение 8)15. За развитието на 
ерозия допринасят относително голямото вертикално разчленение на релефа, 
интензивността на валежите и начина на ползване на земите. 

Вкисляването на почвите в района е в следствие на природни процеси (почвен 
тип) и трябва да се има предвид при избора на култури. 

На територията на общината две фирми имат разрешения за концесия за добив 
на скалооблицовачни суровини: 

• фирма “Пътстрой инженеринг” АД с две находища в Колибар чешма 

                                                 
12 Източник: ИАОС 
13 Сдружение ГЕОЕВРОЕКОКОНСУЛТ- програма за отстраняване на екологични щети, причинени от 
минали действия или бездействия до момента на приватизация на ОЦК- АД, гр. Кърджали 
14 Източник: ИАОС 
15 Източник: ИАОС 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Кърджали - 2009-2013 г.  

 35 

(4,7 ха нарушена площ) и в Джебел (8,6 ха нарушена площ); 
• фирма S&B Индастриал минералс АД с 4 четири находища в Счупена 

планина- 10 ха нарушена площ и 9 участъка във Воденичарско), Пропаст- Доброволец 
(39,9 ха нарушена площ и 3 участъка в Пропаст), Енчец (1,5 ха и 1 участък) и Бели 
пласт(с 1,1 ха нарушена площ). 

• “Горубсо- Кърджали” АД има разрешение за добив на метални полезни 
изкопаеми с находище Чала (оловно- цинкови руди) с нарушена площ от 59,64 ха 
площ при рекултивирани 21,1 ха. 

Общината няма разработена Общинска програма за опазване на почвите и 
устойчиво ползване и следва да изготви такава. 

Причини за доброто екологично състояние на почвите е отсъствието на 
“активна” промишлена дейност, както и интензивна селскостопанска дейност. При 
сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква 
негативно въздействие върху състоянието на почвите. Въпреки това, при планиране на 
икономическото развитие на общината- развитие на земеделско и горското 
стопанство, добивна промишленост трябва да се отчита възможността за проявление 
на подобни процеси. 

 
Изводи и заключения 
Замърсените почви в района на Кърджали са добре проучени, картиране и 

предприети своевременни мерки за безопасното им използване. Почвите в останалата 
част на общината се чисти и подходящи за прилагане на биологично земеделие. 
Прилагането на агроекологичните схеми по Националната програма за развитие на 
селските райони (НПРСР) ще ограничи природните процеси като ерозия и вкисляване. 

 

2.5. Гори 
Общата площ на горите е 29 008 ха, като държавните гори са 96,5 %, докато 

общинските са нищожните 0,1 % (40ха) (Приложение 9). 
Естествените насаждения представляват 42% от залесената площ, от които 

широколистните са 41,8%. Обща леситост- 42,3%. 49,6% от горите са с основно 
дървопроизводителни и средообразуващи функции, останалите 47,7%- защитни и 
рекреационни гори (Приложение 9)16. 

 
2.6. Защитени територии и биоразнообразие 
В сърцето на Източните Родопи, разнообразният релеф и климатични условия 

са само част от природните предпоставки за разнообразието от видове, местообитания 
и ландшафти на територията на Община Кърджали. Екстензивните форми на 
стопанисване на горите и земите в по-голямата част от общината, съчетани с 
хилядолетните традиции в ползването на местните природни ресурси допринасят за 
сравнително добре запазените съобщества и популации на множество видове, които са 
от европейско и световно значение. Развитието на промишлеността, инфраструктурата 
и ползването на ресурсите в района на гр. Кърджали обаче могат да имат негативно 
въздействие върху биологичното разнообразие и природата като цяло. 

                                                 
16 Източник: ДАГ 
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Защитени видове растения и животни 
Няма направена точна инвентаризация на видовото многообразие на 

територията на община Кърджали, но съществуват множество данни за находища и 
изследвания на различни части от нея. Безспорно най-интересни от природозащитна 
гледна точка са птици и по-специално грабливите птици като белоглавия, черния и 
египетския лешояди, царския орел, далматинския сокол и др. заради които са обявени 
и повечето защитени обекти и зони на територията на общината. Интерес 
представляват също така земноводните и влечугите в района, както и представители 
на бозайната фауна като прилепите, лалугера, видрата и вълка които са добре 
застъпени в района. От растенията безспорен интерес са находищата на Родопската 
горска майка, Родопския силивряк, венериния косъм, както и както и на няколкото 
вида орхидеи. 

Едни от най-интересните райони на общината с все още добре запазено 
биоразнообразие са поречието на р. Боровица и р. Арда особено в района на язовир 
„Кърджали” и язовир „Студен Кладенец”, където са и най-големите защитени 
територии в общината. Тези райони са и едни от най-често посещаваните 
туристически дестинации за познавателен туризъм. 

 
Видове, обект на ловен туризъм 
По важни представители на ловната фауната, които се срещат постоянно или 

временно на територията на общината са следните: 
• сърна- разпространена в горските комплекси. 
• дива свиня - повсеместно разпространена с неравномерна гъстота 
• елен лопатар - среща се в границите на Дивечовъден участък (ДУ) „Студен 

Кладенец” и ДЛС „Женда” 
• заек - повсеместно разпространен с неравномерна гъстота 
• лисица - разпространена със значителна гъстота.  
• тракийски кеклик – интересен обект на лов с малка численост в отделни 

райони на общината. 
• чакал – с неравномерна гъстота и разпределение 
• вълк – преминаващ  
Язовирите в района, освен местообитания на водолюбиви видове птици, 

бозайници, риби и земноводни, са и ресурс с потенциал за развитие на спортния 
риболов, водните спортове и рекреацията. В повечето случаи, прекомерния улов на 
риба и зарибяването с нетипични видове, както и упражняването на водни спортове, 
оказва негативно влияние върху ценните видове и местообитания. Общината следва да 
има предвид тези особености при развитието на туризма, туристическата 
инфраструктура и разработването на проекти и програми в тази област. 

 
Билки с търговско значение, находища, използване 
Повечето находища на билки на територията на общината попадат в горски 

масиви и разрешителните за тяхното бране и последващ контрол се осъществява от 
Държавно Горско Стопанство (ДГС) Кърджали.  

Общината няма програма за лечебните растения и следва да изготви такава. 
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Защитени територии и зони НАТУРА 2000 
Към настоящият момент на територията на общината по Закона за защитените 

територии са обявени 9 защитени територии (табл.12). С изключение на ЗМ “Юмрук 
скала” и “Средна Арда”, останалите територии са с малка площ и са обявени основно 
за опазване на находища на редки растителни видове и не могат да осигурят адекватно 
опазване на местобитанията и видовете като цяло. Две от природните 
забележителности са обявени за опазване на елементи на неживата природа. С 
изключение на ЗМ "Находище на венерин косъм", река Кьошдере, попадаща изцяло в 
селскостопански фонд и стопанисвана от Община Кърджали, всички останали 
територии са в държавен горски фонд и се управляват от ДГС Кърджали и ДЛС 
„Женда”. Към настоящият момент няма разработени планове за управление на ЗТ на 
територията на общината както и туристическа инфраструктура за интерпретация на 
биологичното разнообразие в района. Подробна карта на защитените територии е 
дадена в Приложение 10. 

Разнообразието на природни дадености на общината и района на Източните 
Родопи не е достатъчно добре застъпено в образователните програми на учебните 
заведения в общината . 

 
Таблица 12. Защитени територии в община Кърджали 

№ 

Статут и име на 
ЗТ 

Последна заповед на 
МОСВ за обявяване 
(прекатегоризиране, 
промяна на площта) 

Землище Площ 
в ha Фонд Стопанисвано 

от 

1. 
ПЗ "Каменните 
гъби" 

№ 1427/13.05.1974 
с. Бели пласт 3 ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

2. 
ПЗ "Скални гъби" 
(Каменната сватба)  

№ 1427/13.05.1974 
с. Зимзелен 5 ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

3. 

ПЗ "Находище на 
родопски 
силивряк" 

№ 233/04.04.1980 с. Прилепци 
(Крайно село) 3,4 ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

4. 

ПЗ "Находище на 
родопска горска 
майка" 

№ 542/23.05.1984 
с. Перперек 1,7 ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

5. ПЗ “Реджеб тарла” № 3796/11.10.1966 
с. Чилик 0,1 ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

6. 
ПЗ “Скален 
прозорец” 

№ 415/12.06.1979 
с. Костино 0,2 ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

7. 

ЗМ "Находище на 
венерин косъм" - 
река Кьошдере 

№ 1114/03.12.1981 
гр. Кърджали 1,5 ССФ 

общ. 
Кърджали 

8. ЗМ “Юмрук скала” № РД-569/31.10.2000 
с. Калоянци 

346 
ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

9. 
ЗМ “Средна Арда” № РД-380/24.07.2000 

с. Звезделина, 
с. Висока 
поляна 

420 
ДГФ 

ДГС -
Кърджали 

 
На територията на общината попадат части от четири Натура 2000 зони, като 
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две от тях са обявени по Директивата за птиците и две по Директивата за 
местообитанията (табл.13). 

 
Таблица 13. Списък на зони по Натура 2000 
Име Тип Землище Площ/ ха 

Студен кладенец пт 

Конево, Долище, Калоянци, Гняздово, Висока 
поляна, Жинзифово, Звезделина, Зорница, 
Лисиците, Широко поле, Седловина, Островица 
Кърджали, Вишеград, Глухар 7858,8 

Добростан пт Ненково 2401,5 
Родопи-средни мс Добростан, Ходжовци, Илиница, Върбовци 3602,5 

Родопи-източни мс 

Конево, Долище, Калоянци, Гняздово, Висока 
поляна, Жинзифово, Звезделина, Зорница, 
Лисиците, Широко поле, Седловина, Островица 
Кърджали, Вишеград, Глухар, Перперек, 
Мъдрец, Чифлик 7961,2 

 
Териториите на зоните обявени съгласно Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) се припокриват до голяма степен с изключение на малка част от Родопи-средни 
в района на с. Голяма бара.  

В процес на изготвяне са заповеди за обявяване на зоните, предложени по 
Директивата за птиците, а за тези по Директивата за местообитанията- този процес 
предстои. След обнародването на заповедите се предвижда разработване на планове за 
тяхното управление. И в двата процеса, по обявяване и устройване, общината ще 
играе изключително важна роля за съгласуване на ползванията и режимите в 
защитените зоните. 

В Таблица 14 са дадени общия дял ЗТ и зони по Натура 2000 и техния дял 
територията на общината. 

 
Таблица 14. Дял на ЗТ и зоните по Натура 2000 
Тип  Площ ха % 
Общо защитени територии  780 1% 
Натура местообитания 11563,7 13,54% 
Натура птици  10260,3 12,01% 
Натура общо  11642 13,63% 
Общо Натура и ЗТ 11642 13,63% 
 
С 14% Община Кърджали е една от общините в България със сравнително 

ниско покритие от Натура 2000 и защитени територии. Независимо от това наличието 
на разнообразни и интересни видове, местообитания и други природни 
забележителности дава много възможности за развитие, както и отговорности 
свързани с ползването на земите и горите в тези райони и съобразяването на проектите 
за местно развитие с тях. Устойчивото управление на водите и горите в общината са 
сред най-важните фактори за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие 
на територията на общината. 
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Изводи и заключения 

Добре запазено биологично разнообразие и атрактивни видове, местообитания 
и ландшафт в някои части на общината Налице е туристически интерес, което 
позволява развитие на различни форми на познавателен туризъм и въвличане на 
местни бизнес. 

Подробна информация (инвентаризация и картиране на ценните видове и 
хабитати) за биоразнообразието на територията на общината е все още непълна и 
недостатъчна за ефективното управление, опазване и ползване на това разнообразие. 

 

2.7. Шум и шумови натоварвания 
Нивото на градския шум е проследено в 15 контролни пункта (20-27.10.2008г.), 

разпределени по местонахождение и обхват както следва17: 
- 40 % от общия брой са разположени върху територии, подложени на 

въздействието на интензивен автомобилен трафик и железопътен транспорт; 
- 30 % от общия брой са разположени върху територии с промишлени 

източници на шум – производствено складови територии и зони; 
- 30 % от общия брой са разположени върху територии, подлежащи на усилена 

шумозащита (жилищни зони с неутежнен акустичен режим; зони за обществен и 
индивидуален отдих; зони за лечебни заведения и санаториуми. 

Общият брой на направените измерванията на градски шум е 90 (Приложение 
11). 

Анализът на получените резултати показва, че 74,44 % от шумовите нива (67 
замервания) са над максималните шумови нива. Тази стойност е с 8,88 % по-висока от 
отчетената през 2007г.- 65,56 %. Съответно 25,56 % (23 замервания) са под праговите 
нива.  

Най-висока стойност, попадаща в диапазона 73- 77 dB(A) е измерена в пункт № 
9 - "Булфанко"АД, бул. "България" № 2б (74,7 dB(А)). През предходната година 
шумовото ниво, измерено в този пункт е било по-ниско с 3,4 dB(A). 

Средните стойности на измерените нива в зависимост от условията и степента 
на транспортно натоварване са следните: 

• в пунктове, разположени върху територии, подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик и железопътен транспорт- 68,89 dB(A), което е с 0,3 
dB(A) повече от отчетеното ниво през 2007 г. (68,56 dB(A)); 

• в пунктове, разположени върху територии с промишлени източници на 
шум- 68,90 dB(A), което е по-високо с 0,31 dB(A) в сравнение с 2007 г. (68,59 dB(A)); 

• в пунктове, разположени върху територии, подлежащи на усилена 
шумозащита- 55,11 dB(A). Тази стойност е с 3,49 dB(A) по-висока, в сравнение с 
отчетената през 2007г.- 51,62 dB(A). 

В зависимост от силата на средните шумови нива, разпределениeто на 
контролните пунктове е както следва: 

• средни стойности на шума в диапазоните 78- 82 dB(A) и 73- 77 dB(A) не са 
установени на територията на гр.Кърджали. 

• най-високи средни шумови нива в диапазона 68- 72 dB(A) бяха 

                                                 
17 Източник: РИОКОЗ Кърджали 
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регистрирани в 6 пункта: пункт № 8- Автосервиз, кв. "Веселчане"- 68,0 dB(A), пункт 
№3- Магазин"Всичко за 1 лев", бул. "България"№71 – 68,4 dB(A), пункт №1- МБАЛ 
"Д-р Ат. Дафовски"АД, бул."Беломорски"№53 – 68,7 dB(A), пункт №9 - 
"Булфанко"АД, бул. "България" № 2б – 69,6 dB(A), пункт №2- Автогара, бул. 
"Беломорски"- 69,9 dB(A) и пункт №7- АРЗ, кв. "Веселчане", ул. "Първи май", 
ул."Осми март"- 70,7 dB(A). Минималните стойности на шума в горепосочената група 
са в границите от 69,3 до 72,0 dB(A), а максималните от 70,0 до 74,7 dB(A); 

• със средни шумови нива в диапазона 63 - 67 dB(A) са 2 пункта: пункт № 4- 
Жилищен блок "Троя", бул. "България"- 63,4 dB(A) и пункт № 6- Ж.П.  гара, бул. 
"България"- 67,2 dB(A). Минималните стойности, отчетени в тези пунктове са 
съответно: 66,0 и 69,6 dB(A), а максималните: 67,5 и 72,.3 dB(A); 

• със средни шумови нива в диапазона 58- 62 dB(A) са 2 пункта: пункт № 10- 
Район Месокомбинат, Промишлена зона- 59,0 dB(A) и пункт № 5 - Кв."Възрожденци", 
бул."Христо Ботев"- 62,3 dB(A). Минималните стойности, отчетени в тези пунктове са 
съответно: 61,8 и 66,3 dB(A), а максималните: 64,7 и 69,3 dB(A); 

• със средни шумови нива под 58 dB(A) са 5 пункта: пункт № 13 - Блок 
"Зорница", ул. "Бузлуджа"- 49,0 dB(A), пункт № 12 - Кв. "Студен кладенец", ул. 
"Хвойна" -49,3 dB(A), пункт № 15- Държавна психиатрична болница, ул."Добрич"№ 
44- 50,2 dB(A), пункт № 11- Жилищен блок № 6, ул. "Пирин"- 51.3 dB(A) и пункт № 
14- Парк "Простор", ул."Мадара"- 55,9 dB(A). Измерените минимални стойности в 
тази група са в границите от 54,3 до 57,0 dB(A), а максималните от 58,2 до 58,8 dB(A); 

• най-ниски стойности, попадащи в диапазона под 58 dB(A) са измерени в 5 
пункта, както следва: пункт № 12- ул. "Хвойна", кв. "Студен кладенец" (51,0 dB(А)), 
пункт № 13- блок "Зорница", ул. "Бузлуджа" (54,3 dB(А)), пункт № 15- Държавна 
психиатрична болница, ул."Добрич"№44 (56,5 dB(А)), пункт № 11- Жилищен блок № 
6, ул. "Пирин" (56,7 dB(А)) и пункт № 14- Парк "Простор", ул."Мадара" (57,0 dB(А)). 

 
Изводи и заключения 

През 2008г. в 5 пункта (33%) са регистрирани по-високи средни шумови нива 
спрямо 2007г. По-голяма част от пунктовете, в които са отчетени по-високи нива на 
шума са разположени върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. 
Повишенията са в границите от 0,1 до 3,2 dB(A), като най-голяма е разликата в пункт 
№14- Парк "Простор", ул."Мадара". Респективно в 10 пункта (67%) средните шумови 
нива са по-ниски с 0,8 до 4,5 dB(A) спрямо предходната година. Най-голямо 
понижение от 4.5 dB(A) е отчетено в пункт № 10- район Месокомбинат, Промишлена 
зона.  

В 11 пункта (73%) максималните нива на шума са повишени спрямо миналата 
година. Най-голяма разлика от 9,8 dB(A) е отчетена в пункт № 11- Жилищен блок № 
6, ул. "Пирин", а най-малка в пункт №1- МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски"АД, 
бул."Беломорски"№53- 0,2 dB(A). Съответно в 4 пункта (27%) са регистрирани по-
ниски максимални шумови нива с 0,2 до 3,3 dB(A). 

В сравнение с отчетените минимални шумови нива от предходния мониторинг 
се отбелязва повишение в 93% от пунктовете. То варира от 0,5 до 11,5 dB(A), като 
най-голямо е в пункт №15- Държавна психиатрична болница, ул."Добрич"№44. 
Единствено в пункт №1- МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски"АД, бул."Беломорски"№53 има 
поножение на минималната стойност на шума с 0,2 dB(A) спрямо 2007г. 
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В 5 пункта бяха регистрирани едновременно средни, максимални и минимални 
стойности, които са по-високи спрямо предходната година. Това са: пункт №3- 
Магазин"Всичко за 1 лев", бул. "България"№71, пункт №9- "Булфанко"АД, бул. 
"България" № 2б, пункт № 11- Жилищен блок № 6, ул. "Пирин", пункт № 12- ул. 
"Хвойна", кв. "Студен кладенец", пункт № 14- Парк "Простор", ул."Мадара". 

Анализът на резултатите от измерването на градски шум през 2008г., показва 
повишение с 9% на наднормените шумови нива. Преобладават пунктовете с нива в 
диапазона 68-72 dB(А)- 6 пункта (40%). През 2007г. те са били 7 (47%). Пунктовете 
със средни шумови нива под 58 dB(А) запазват еднакъв брой през двете години- по 5 
пункта (33%). Всички пунктове, с измерени по-високи максимални, средни и 
минимални шумови нива спрямо миналата година, са разположени върху територии, 
подлежащи на усилена шумозащита, което не е наблюдавано през предходните 
години. Това се дължи на увеличения брой на преминаващите моторни превозни 
средства. 
 

2.8. Радиационното състояние 
Извършеният радиологичен мониторинг през разглеждания период не 

установява отклонения в измерените специфични активности на естествените и 
техногенни радионуклиди в необработваеми почви, спрямо характерните за региона 
стойности (Приложение 12). 

Наличието на техногенния радионуклид Цезий-137 в почвата е следствие от 
широкия трансграничен ефект от радиоактивното замърсяване по време на ядрената 
авария в Чернобил, наблюдаван и в нашата страна (Приложение 12). 

Измерените стойности за обща бета радиоактивност на повърхностни води за 
посочения период са под ПДК (0,750 Bq/l), съгласно Наредба №7/08.08.1986 г. за 
показатели и норми за определяне качеството на течащи повърхностни води 
(Приложение 12).  

Не се установява изменение на радиологичните характеристики на р. Арда, 
вследствие на замърсяване на околната среда. 

 

2.9. Здравен риск 
През 2002-2003 г. в района на Кърджали въз основа на проведено проучване18 

за оценка на качеството на околната среда се прави опит за оценка на потенциалния 
здравен риск за населението в района. В процеса на проучването са обобщени и 
анализира данни от мониторинг на околната среда, резултати от проведен биологичен 
мониторинг и информация от здравната статистика. 

Проведеният биомониторинг (най- информативния индикатор за здравен риск 
на експонираното на тежки метали население) установява, че 

• няма повишено постъпване на кадмий в организма 
• според индивидуалните резултати, при 71% от изследваните деца в 

Кърджали стойностите на олово в кръв са под 100 µg/l. В съответствие с изискванията 

                                                 
18 Епидемиологогично проучване за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично 
застрашени райони на страната- район на КЦМ-Пловдив и район на ОЦЗ-Кърджали- НЦХМЕХ 
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на Центъра за контрол на болестите в САЩ (ATSDR97г) при 24% от изследваните 
деца са необходими периодични изследвания за съдържание на олово в кръв, а при 
5%от децата, със стойности над 200, съществува риск за здравето от постъпване на 
тежки метали в организма, което налага допълнителни медицински изследвания 

• постъпващото в организма олово не достига стойности, които могат да 
доведат до нарушения в биосинтеза на хемоглобина. 

Наблюдаваните демографски промени сред населението на гр. Кърджали са по- 
благоприятни от стойностите на същите показатели за страната, но проследени в 
динамика маркират ясна негативна тенденция. На фона на една почти непроменена 
раждаемост се откроява повишение на общата смъртност и намаление на естествения 
прираст на населението. Тази негативна тенденция би могла в малка степен да бъде 
повлияна непосредствен от качеството на околната среда и в по- голяма степен от 
негативните промени в общия социален статус, характерен за страната. 

Анализът на информацията от здравната статистика откроява като приоритетни 
заболявания сред населението на гр. Кърджали следните групи болести: 

• болести на кръвта и кръвотворните органи, които са в стойности от два до 
три пъти по- високи от средните за страната 

• болести на кръвообращението, маркиращи постоянно повишение, при което 
нивата им почти се изравняват със средните за страната 

• болести на ендокринната система, обмяната и храненето (при детското 
население) и усложненията по време на бремеността, раждането и следродовия период 
(при възрастното население) показващи тенденция към повишение през последните 
години от наблюдавания период 

 
Изводи и заключения 

Замърсяването на околната среда, наред с негативните промени в социално- 
икономическия статус на населението през последните години, както и промените в 
качеството на медицинското обслужване, съпътстващи преходния период на здравната 
реформа, представляват потенциален здравен риск за населението. Негативни 
тенденции в данните от биомониторинга, определящи около 30% от изследваната 
репрезетивна група на подрастващите с носителство на олово в кръвта над 
препоръчаната от СЗО референтна (“безопасна”) стойност от 100µg/- основание да се 
предполага потенциален риск за здравето на населението на гр. Кърджали. 

 

3. Зелени площи 
Площта на градската територия е около 1 110 ха, озеленените площи в 

градската структура са около 115 ха, което прави почти 10% присъствие на озеленени 
терени за широко обществено ползване общо в чертите на града. Според Наредба № 7 
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за Правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за 
градовете с големината на гр. Кърджали и нормативно необходимото площно 
присъствие на озеленените площи в урегулираните поземлени имоти в смесената 
централна градска зона, трябва да бъде между 20 и 40 %. Тези показатели с 
предвижданията на Общия градоустройствен план могат да бъдат постигнати и 
надминати още повече, че централната градска територия има потенциални природни 
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дадености за това. 
По отношение на показателя „квадратни метри озеленена площ на жител”, гр. 

Кърджали покрива норматива за големина на обществените озеленени площи за 
широко и специфично ползване. Като град със средна големина според броя на своите 
жители, той по норма трябва да има 18 м2/жител озеленена площ, а според данните за 
реално съществуващите днес озеленени площи за широко обществено ползване в 
града, този показател е около 19,2 м2/жител. След изграждането на парк “Арпезос”- 
47,6 ха, площта на жител ще се увеличи на 25 м2/жител. Характерът на естествената 
растителност в района на гр. Кърджали се определя от местоположението на града в 
Източните Родопи. Формирането в съвременния вид на растителността е свързано с 
изсичането на предишните смесени широколистни гори, и сега освен 
преобладаващото участие на закелевял дъб, често се срещат габър, бряст, люляк, 
драка, глог, хвойна и др. Видът на естествената растителност днес се определя от 
разпространението на канелените горски и излужените канелени горски почви в 
района, върху които се е развивала смесена широколистна топлолюбива растителност, 
представена от храсти или нискостеблени закелевели гори, в които преобладаващо 
участие има косматия дъб. Тази растителност има характера на средноевропейската 
широколистна храстова асоциация – така наречените „шибляци”. При проследяване 
промяната във видовия състав в Източно родопската област прави впечатление, че в 
по-ниските и закътани райони от север на юг се увеличава участието на преходно 
средиземноморските и средиземноморските видове. 

Информация за естествената растителност в района на гр. Кърджали в 
миналото може да се получи и от проучванията за растителността в двата сравнително 
близко разположени до града резервати - „Борово” на хълма ”Стръмни рид” в 
землището на с. Равен и „Чамлъка” в района на с. Воденичарско, югозападно от 
Кърджали. В изграждането й участват видовете Pinus nigra, Quercus pubescens, 
Fraxinus ornus, Pyrus pyraster, Malus silvestris, Juniperus oxycedrus, Cotinus coggigria 
и др. Интересен, типично средиземноморски вид, срещащ се край селата Малорад, 
Мезек, Мандрица и др. в Източните Родопи е групата- Phyllirea latifolia. Това е 
вечнозелен храст или ниско дърво с дребни кожести твърди листа. Той предпочита 
силно ерозирани, южни, припечни склонове, по които обикновено се акумулира по-
голямо количество топлинна енергия. Към категорията на застрашените растителни 
съобщества в Източните Родопи спадат съобществата на Acer monspessulanum, 
Convolvulus compactus, Rhus coriaria, Pistacia terebinthus и др. Основната част от 
дървесната растителност в крайградските територии и в озеленените площи на града 
днес обаче е изкуствено внесена от човека и е използвана или за преустановяване на 
ерозионните процеси в природната среда, или за формиране на градини и паркове в 
селищната територия. Използваните видове в много случаи не са съобразени с 
местните климатични и екологични условия за развитие на растителността, което 
често води до проблеми в нейното развитие. Анализът на физикогеографските условия 
в района на гр. Кърджали и ролята на зелената система в него, го определят като 
територия със специфични фитоклиматични условия, обусловени от 
местоположението на града в Източните Родопи, характерният хълмист релеф, 
протичането на р. Арда през града като връзка между намиращия се над него яз. 
”Кърджали„ и под него яз. ”Студен кладенец”, континенталния климат със 
средиземноморско влияние и почти изцяло подменената естествена с културна 
растителност. 
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От градоустройствена гледна точка, ситуирането и функционирането на 
озеленените площи, съобразени с климатичните, фитоклиматичните условия, релефа и 
терасата на р. Арда, определя необходимостта от разполагане на големи по територия 
озеленени площи в най-ниската част от града върху надзаливната тераса на р. Арда. 
По този начин комбинираното въздействие на течащата вода, високите подпочвени 
води и големите по площ дървесно-храстови масиви, ще допринесат за по-активно 
възходящо движение на свежи въздушни маси към околната централна градска част, 
където в момента се установява биоклиматичен дискомфорт в условията на обитаване. 

 
Функционално зониране на територията на града и присъствието на 

озеленените площи в отделните райони 
Взаимодействието между естествените физико-географски условия, 

определени от местоположението на гр. Кърджали в Източните Родопи и 
антропогенните фактори, резултат от човешката дейност, влияят различно върху 
комфортността на обитаване в различните части на града. В зависимост от това, 
анализа на взаимната обвързаност и въздействие между всички съществени фактори 
са дали възможност територията на град Кърджали да се подраздели на няколко зони: 

І зона- включва централната градска част между улиците “Миньорска”, 
”Републиканска” и булевардите ”България “ и “Беломорски”. Тази територия се 
характеризира с плътна градска застройка и относително голям процент терени под 
изкуствена настилка. Единствените озеленени площи са парка ”Горубсо”, малки 
вътрешно квартални пространства и улично озеленяване. Тези дадености създават 
утежнени микроклиматични условия - по-висока температура на въздуха, понижена 
влажност на въздуха с 5%, отразена дълговълнова радиация, намаляване на 
проветряването и скоростта на вятъра с 40%. В крайна сметка през летния сезон се 
установява намаляване на комфортните климатични условия с 10%, в сравнение с 
останалите части на града. Единственото предимство на тази зона е местоположението 
й извън района на градската територия със замърсен атмосферен въздух от ОЦК АД, 
но с наличие на подобно въздействие в по-слаба степен от автомобилното движение 
по булевардите, което влияе неблагоприятно и върху състоянието на акустичната 
среда. 

Доколкото за тази зона градоустройствените предвиждания са заложили 
уплътняване на територията чрез увеличаване на етажността и увеличаване дела на 
административните сгради, подобряването на биоклиматичния комфорт със 
средствата на паркоустройството може да се постигне, с увеличаване площното 
присъствие на интензивно поддържаните озеленени площи. Може да се предположи, 
че това ще бъде следствие от реализирането на градоустройствената идея, тази зона да 
стане основно административен център. 

ІІ зона- разположена е северно-северозападно от зона І, като включва старият 
град, кв.”Байкал” и кв.”Боровец”. Тук релефът създава по-добри условия за аерация и 
освен това има и по-големи по площ озеленени територии – Градската градина, парк 
”Арпезос”, парк ”Простор”, озеленената площ около Регионалния исторически музей, 
междублокови пространства и озеленяване в частните имоти. Тази зона е извън обсега 
на замърсяване на атмосферния въздух и е с добри хигиенни характеристики. Всичко 
това са предпоставки, които определят добрите микроклиматични условия и 
установеният факт, че в тази зона дните с по-добър биоклиматичен комфорт са с около 
10-15 % повече, отколкото в останалата градска територия. Подобряването на 
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условията за живот и отдих в тази зона със средствата на паркоустройството могат да 
се постигнат с качествено и редовно поддържане на озеленените площи, увеличаване 
на площадките за отдих и спорт, включване на озеленените междублокови 
пространства в категорията на озеленените площи с интензивно поддържане и 
увеличаване на площното присъствие на дървесната растителност в градините, 
парковете, междублоковите пространства и по улиците. 

ІІІ зона- обхваща склона на десния бряг на р. Арда до кв. ”Веселчане”, заедно с 
комплекс ”Техникума”. Тази зона се отличава с много добри условия за 
биоклиматичен комфорт, определени от добрата експозиция, ниски стойности на 
сумарна слънчева радиация и термичен режим, чистота на атмосферния въздух и 
ниски нива на шума. Добрите условия за обитаване в момента се определят и от факта, 
че в тази зона сега има големи незастроени територии, които са под вегетативна 
покривка. 

Запазването и развитието в бъдеще на добрите санитарно-хигиенни условия за 
живот в тази зона със средствата на паркоустройството могат да се постигнат с по-
доброто поддържане на междублоковите пространства в кв."Възрожденци", 
увеличаване на уличното озеленяване и резервиране на терени в бъдещите жилищни 
квартали за озеленени площи за широко обществено ползване. 

ІV зона- разположена е между двете производствени зони, като включва 
кварталите ”Веселчане” и “Гледка”. 

Тази зона е определена като територия с ограничени възможности за 
обитаване, което се определя от замърсеността на атмосферния въздух от 
промишлените зони и автотранспорта, високото ниво на шума, теренните условия и 
фамилното застрояване. Предвид на това, че тук почти няма обособени озеленени 
площи за широко обществено ползване, подобряването на биоклиматичния комфорт 
на обитаване в бъдеще в тази зона ще може да се постигне чрез мерките - резервиране 
на максимално възможни от градоустройствена гледна точка и собственост на земята 
терени за озеленяване и създаване на изолационна защитна озеленена ивица по 
протежение на източната граница на зоната и двустранно на улица “1-ви май”. 

V зона- разположена е на север от източната производствена зона и обхваща 
кв. ”Студен кладенец” и територията между булевардите “Булаир”, ”България” и 
“Беломорски”. Има същите биоклиматични условия за обитаване както в ІV зона – 
замърсяване на атмосферния въздух и високи нива на шума, особено по протежение 
на булевардите ”България”, ”Булаир” и “Беломорски”. Подобряването на условията за 
обитаване със средствата на паркоустройството може да се осъществи с оптимизиране 
поддържането на районен парк ”Студен кладенец”, междублоковите пространства, 
вътрешнокварталните озеленени площи и увеличаване процента на уличното 
озеленяване. 

VІ зона- обхваща двете промишлени зони – Източна и Южна. Тази територия 
се характеризира със силно влошени санитарно-хигиенни условия – замърсяване на 
атмосферен въздух, почви, подземни води, високо ниво на шума и т.н. Със средствата 
на паркоустройството, подобряването на условията може да се осъществи с 
интензивно поддържане на съществуващото озеленяване на промишлените площадки 
и резервиране на терени в бъдеще за изграждане на изолационни, защитни озеленени 
ивици по примера на парк ”Горубсо” и площадката на ”Горубсо”. 

VІІ зона- тази зона има предимно извънградски /крайградски/ характер и 
предлага преди всичко условия за краткотраен отдих- териториите около яз. 
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”Кърджали”, лесопарка ”Простор”, обособените зони за земеделско ползване с право 
на застрояване по параграф 4, разположени северно от града. Тази зона, която не е 
компактна се отличава с много благоприятни условия за отдих - голяма водна площ на 
язовира, гъсто залесени крайбрежни и крайградски склонове, благоприятен 
температурен режим и относителна влажност на въздуха, добра транспортна 
достъпност, условия за спорт и т.н. Подобряването на тези условия със средствата на 
паркоустройството могат да се осъществят с поддържане на съществуващата 
растителност, благоустрояване на територията и изграждане на туристическа 
инфраструктура 

4. Управленски фактори  
 
• Наличие на комисии/отдели/сектори/отделни специалисти в 

Общинския съвет/общинската администрация/ - отговорности и задачи, които 
изпълняват.  
Работата на експертите, както и техните задължения са описани подробно в 
Устройствения правилник на Община Кърджали. 

 
• Квалификация на кадрите, заети в горепосочените дейности 
Сектор „Опазване на околната среда” при Община Кърджали включва: 
- Началник сектор „Опазване на околната среда” 
- Старши експерт „Озеленяване” 
- Младши експерт „Екология” 
- Главен специалист „Почистване на обществените места” 
- Главен специалист „Събиране и транспортиране на твърди битови 
отпадъци” 
- Главен специалист „Обезвреждане на твърди битови отпадъци в депо” 
 
• Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на 

централни ведомства от компетенциите на които са въпроси по опазване на 
околната среда, в териториалния обхват на които попада общината 

Община Кърджали има добро сътрудничество и съвместни дейности с 
Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково, РИОКОЗ Кърджали, 
ВиК- Кърджали, Басейнова Дирекция Източнобеломорски район- Пловдив, 
Регионална дирекция по горите - Кърджали, Държавно горско стопанство- Кърджали, 
Гражданска защита- Кърджали, Регионално звено ”Пожарна безопасност и защита на 
населението”, РДНСК - Кърджали, Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури- Териториално звено „Риболовен надзор”- Кърджали, Регионална 
ветеринарномедицинска служба- Кърджали,  

 
• Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини, бизнеса, 

НПО: 
На територията на общината функционират следните сдружения: 
- „Регионално сдружение на общините”- формирано със съседни общини, 
които са включени в проект: „Регионален център за управление на 
отпадъците”;  
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- Сдружение с нестопанска цел „АРДА- Асоциация за развитие долината 
на река Арда”- включва всички общини, разположени по поречието на река 
Арда; 
 
• Информиране на обществеността- използвани подходи и механизми: 
Информацията се предоставя чрез публикуване в местни ежедневници,  

съобщава се по местното радио, помества се на електронната страница на Община 
Кърджали, провеждат се информационни кампании. Уведомленията за инвестиционни 
предложения, които постъпват в Общината се обявяват публично с обява в местен 
ежедневник, поставя се обява на таблото в сградата на Общината, съобщава се по 
местното радио, изпращат се писма до всички НПО-та в града, които предварително 
чрез анкетно проучване са заявили, че желаят да бъдат информирани; 

 
• Мобилни и стационарни системи за наблюдение и контрол на 

качеството на околната среда /въздух, води и т.н./ 
Върху терен общинска собственост, в размер на 60 кв.м., находящ се в 

кв.”Студен кладенец”, парцел ІІ, кв.113 по ЗРП, гр.Кърджали е монтирана, 
предоставената от Изпълнителна агенция по околна среда - Автоматична 
измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух в гр.Кърджали.  

 
Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с 

опазване на околната среда – обхват на дейност и статут на фирмите, осъществяващи 
съответната дейност: 

 
• Третиране на отпадъците - извършва се от фирма „Титан – Клинър” ООД, 

гр.Кърджали; 
• Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води – 

„ВиК” ООД, гр.Кърджали; 
• Озеленяване и чистота в населените места - „Титан – Клинър” ООД, 

гр.Кърджали и „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр.Кърджали; 
• Други 
 

5. Икономически фактори 

Развитие на икономиката- тенденции, процеси, проблеми 

Община Кърджали е опорен икономически център на област Кърджали с важно 
значение за икономиката на целия район.  

Нетните приходи от продажби в община Кърджали през периода 2004-2006 г. 
бележат значително нарастване от близо 70%. През 2006г. икономическите субекти в 
общината са реализирали нетни приходи от продажба в размер на 676 910 хил. лева, 
което представлява над 80% от нетните приходи на областта. 

Изчислено на жител нивото на приходите в общинската икономика също 
постоянно се покачва и през 2006 г. достига 50% от средното за страната равнище. 
През 2006 г нетните приходи на жител в община Кърджали възлизат на 9,86 хил.лева 
на жител и се повишават почти двойно спрямо 2004 г., което е една положителна 
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тенденция изпреварваща ръста на национално ниво. Повишението спрямо средното за 
страната равнище на приходите на жител в общината през периода е с около 7%.19 

 
Таблица 15. Нетни приходи от продажби на предприятията на един 

жител – хил.лева 
 2004 2005 2006 

България 13,37 16,39 19,53 

Кърджали  5,84 7,03 9,86 

Спрямо средното за страната 43,7% 42,9% 50,5% 
 
Основен индикатор за развитието на общинските икономики е показателя 

нетни приходи от продажби на един нает. 
През 2006 г. в община Кърджали се падат 34,8 хил. лв. на наето лице. Средното 

равнище за страната през същата година по този показател е 66,2 хил.лв. на нает или 
приблизително 2 пъти повече. Въпреки, че се забелязва трайно повишаване на 
стойността спрямо началото на разглеждания период от 44,3% на 52,6% от средните за 
страната показатели, тези стойности все още не отговарят на реалния потенциал и 
възможности на местната икономика (табл.16)20. 

 
Таблица 16. Нетни приходи от продажби на предприятията на един нает 

– хил.лева 
 2004 2005 2006 

България 48,1 56,0 66,2 

Кърджали 20,8 24,8 34,8 

Спрямо средното за страната 43,3% 44,3% 52,6% 
 

Броят на активните стопански субекти, които функционират в община 
Кърджали през 2006 г. е 2 308. Гъстотата на фирмите в община Кърджали на 1 000 
души е 33,6 и е близка до средния за страната коефициент от 35 фирми на 1 000 човека 
гъстота на фирмите за страната. 

 
Пазар на труда  

Структурата на наетите лица по сектори в община Кърджали не търпи особени 
промени през последните години. Тя се различава в голяма степен от структурата на 
страната като цяло, което се дължи на специфичните традиции и трудови навици на 
местното население (табл.17)21. 

Прави впечатление големия дял наети лица в индустрията, където са 

                                                 
19 Източник: ТСБ и НСИ 
20 Източник: ТСБ и НСИ 
21 Източник: ТСБ и НСИ 
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концентрирани 48% от наетите лица, което е с 10 пункта над средното за България 
равнище и се дължи на традиционно силното развитие на сектора в общината.  

В аграрния сектор са наети едва 0,7% от наетите лица, но не бива да се забравя 
и големия процент самонаети и безработни занимаващи се с тютюнопроизводство. 
Също така голяма част от производителите не са регистрирани по Търговския закон. 
Според някои оценки над 80% от населението в работоспособна възраст в селата на 
общината се занимава със селско стопанство, основно тютюнопроизводство (както и 
използването му за допълнителна заетост и доходи за местното население). 

Въпреки водещото място на услугите в секторната структура на наетите лица с 
51,3%, това все още е значително под средното за страната равнище на заетост от 
58,3% (- 7%). 

 
Таблица 17. Относителен дял на наетите лица (средно годишен брой) в 

икономиката на община Кърджали през 2006 г. в % 

 Аграрен сектор Индустриален Услуги 

Община  0,7% 48,0% 51,3% 

Р България  2,9% 38,7% 58,3% 

Пазарът на труда в община Кърджали постоянно се стабилизира през 
последните няколко години, особено след 2002 г. Това e гoдината, след която като 
цяло местната икономика трайно се динамизира и развива със стабилни темпове.  

Броят на наетите лица през 2006 г. достига 19 437 души отбелязвайки лек ръст 
от 2% спрямо 2004 г.. Този ръст е най-голям в отраслите “Строителство” и “Търговия 
и ремонт” съответно с 23% и 14 %. Най-голям спад при наетите лица се забелязва в 
енергетиката с близо ¼ за периода 2004-2006 г. 

Нивото на регистрираната безработица в общината постоянно намалява и в 
края на 2006 г. е 6,75%22, което е под средното регистрирано за страната ниво от 9,1% 
за същия период. 

Средната работна заплата в община Кърджали постоянно се повишава и през 
2006 г. достига 3 744 лв., което е над средната за областта заплата (от 3 515 лв.). 
Сравнено със средната за страната заплата обаче се забелязва понижение на тренда и 
през 2006 г. е на ниво от 86,7% спрямо нея (табл.18)23. Най- високи са средните 
заплати на работещите в отраслите бизнес услуги и енергетика над 6 900 лева – 
значително над средното за общината. Най - ниски са средните обявени заплати в 
отраслите Хотели и ресторанти и Селско стопанство. 

 
Таблица 18. Средна годишна работна заплата 

Година 
Показател 

2004 2005 2006 
Средна годишна заплата в България (лв.) 3 509 3 885 4 324 
Средна годишна заплата в общината  (лв.) 3 168 3 472 3 744 
Спрямо средата заплата в България - %  90,3% 89,4% 86,6% 

                                                 
22 Към 31.12. 2006 г. 
23 Източник НСИ  
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Отраслови характеристики  
 
Промишленост 

Традиционно „Преработващата промишленост” е с водещо място в 
икономическата структура на общината. През 2006г. промишлеността е отрасълът с 
най-висок принос към нетните приходи от продажба с 43,5% от общите приходи. 
Промишлеността постоянно повишава своят дял спрямо приходите реализирани през 
предходните години, респективно и своето значение за местната икономика.  

В промишлеността са наети 37,9% от всички наети лица в община Кърджали.  
С най- голямо значение за местния пазар на труда и икономиката на общината 

продължават да бъдат текстилната и хранително- вкусовата промишленост, в които са 
наети над 60% от работещите в промишлеността лица. Предприятията от текстилната 
и трикотажната промишленост са специализирани в производството на всички видове 
облекла. Водещи фирми в това производство са “Шахинлер”, „Мидок”, “Питаш”, 
“Сьомнез интернешънъл”, “Атлетик”, “Пчела” и др. 

Традиционно добре представени в община Кърджали са подотраслите 
металургия (ОЦК АД) и производство на машини и оборудване. В тях оперират 
фирми със запазено място не само на родния, но и на международния пазар.  

В машиностроенето водещи фирми са “Пневматика серта”, “Монег-юг”, 
“Формопласт”, “Гаспар Годо”, “Унитех” и др.  

През 2007 г. в гр. Кърджали (с. Пепелище) заработи ново предприятие- завод за 
авто части „Теклас”, който осигурява работа на над 250 души. 

Запазено място въпреки намалението си значение в община Кърджали има 
добивната промишленост с 4,3% от приходите и 3% от наетите лица (табл.19)24.  

Важно място в местната икономика има сектора на строителството с 7,4% от 
нетните приходи и 4,2% от наетите. Този сектор е с голям потенциал за развитие, 
особено при изпълнение на многото инфраструктурни и инвестиционни проекти на 
територията на общината. Не бива да се забравя и големия брой строители работещи 
извън общината, главно в големите градове и курорти на страната, което също е 
ресурс за общината.  

Отрасъл “Търговия и ремонт” допринася с 35% към нетните приходи от 
продажби в общината и 12 % от наетите лица (имайки предвид и големия процент 
самонаети лица). Положително влияние върху сектора оказа откриването през 2007 
година на 3 хипермаркета от веригите „Технополис”, „Техномаркет” и „Билла” в гр. 
Кърджали.  

 
 
 
 
 

                                                 
24 Източник: ТСБ и НСИ 
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Таблица 19. Структура по основни за икономиката на общината показатели през 

2006 година (нефинансов сектор25) 
Нетни приходи от 

продажби 
Наети лица Брой активни 

фирми 
Отрасли 

Хил. лв. % Брой % Брой % 
Общо 676 910 100% 19 437 100% 2308 100% 
Селско, ловно, горско и рибно 
стопанство 7944 1,2% 134 0,7% 24 1,0% 
Добивна промишленост 29081 4,3% 612 3,1% 6 0,3% 
Преработваща промишленост 294460 43,5% 7363 37,9% 223 9,7% 
Снабдяване с електро и топло-
енергия, газообразни горива и 
вода .. .. 317 1,6% 1 0,0% 
Строителство 50008 7,4% 1034 5,3% 97 4,2% 
Търговия, ремонт и техническо 
обслужване на автомобили, 
мотоциклети, стоки за бита, др. 238773 35,3% 2359 12,1% 1197 51,9% 
Хотели и ресторанти 6811 1,0% 617 3,2% 218 9,4% 
Транспорт, складиране, 
съобщения 19328 2,9% 858 4,4% 208 9,0% 
Финансово посредничество 7040 1,0% 144 0,7% 150 6,5% 
Операции с недвижимо 
имущество, бизнес услуги   0,0% 326 1,7%   0,0% 
Здравеопазване и социални 
дейности  12266 1,8% 1369 7,0% 89 3,9% 
Други обслужващи дейности 6066 0,9% 712 3,7% 75 3,2% 

 
 
Туризъм  

Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и запазена 
природна среда, превръщат еко - туризма в един от възможните начини за развитие на 
туризъм в общината. На територията й има девет защитени природни обекта по 
смисъла на Закона за защититените територии (вж. Таблица 12). Вече са обявени и 
някои защитени зони по Натура 2000 в общината - ЗЗ „Източни Родопи” 
(местообитания) и ЗЗ „Студен кладенец” (птици).  

По поречието на река Арда на язовирите “Кърджали” и “Студен кладенец” е 
поставено началото на изграждане на бази за краткотраен отдих и развитие на водни 
спортове, съществуват отлични условия и за ловен, риболовен и воден туризъм. 

През периода 2004-2006 г. туризмът в община Кърджали бележи сериозен ръст. 
Реализираните в община Кърджали през 2006 г. нощувки са 36 139. Особено 
положително е нарастването на приходите отчетени в сектора, които през 2006 г. са 
нараснали с почти 40 % спрямо 2004г. (Таблица 20)26. Положителна тенденция е и 
увеличението на приходите от туристически такси и категоризация постъпващи в 

                                                 
25 Данните са от годишните отчети само за нефинансовия сектор за водещи двустранно счетоводство 
26 Източник НСИ  
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общината.  
 
Таблица 20. Данни за развитието на туризма в община Кърджали  

Година Ръст  Показатели  
[брой] 2004 2006 2006/2004 

Средства за подслон27 6 8 133,3% 
Леглови фонд 340 442 130,0% 
Реализирани нощувки 30377 36139 119,0% 
Пренощували лица 18794 21743 115,7% 
ПРИХОДИ (лева) 632 344 881 696 139,4% 

 
Със социализирането и популяризирането на АК „Перперикон” в община 

Кърджали все по- бързо се развива туризмът свързан с културно-историческото 
наследство. Добри резултати отчита водния и риболовен туризъм развиван край 
язовир „Кърджали” (с. Енчец, с. Главатарци), което е обяснимо с оглед отличните 
природни дадености на общината (язовири и микроязовири).  

През последните години (2004-2007 г) се забелязват редица положителни 
тенденции в развитието на местната икономика - ръст на приходите, наетите и 
инвестициите, което говори за трайно стабилизиране на икономическите процеси в 
общината.  

През същите 3-4 години на територията на общината са привлечени значителни 
инвестиции, открити са - 3 хипермаркета, нов завод, нов пазар и т.н. В строеж е и 
първият МОЛ в гр. Кърджали, като само за него очакваните инвестиции са от 38 млн. 
лева. Голям е броят и на реализираните с външно финансиране проекти. Тези 
инвестиции се отразяват положително на заетостта, достъпността до инфраструктура, 
стоки и услуги и в крайна сметка повишават стандарта на живот на местното 
население.  

Особено динамично е нарастването на приходите в туризма (в т.ч и от такси), 
което е добра база за разнообразяване на местното икономическо развитие. 
Индустрията все по-бързо се модернизира, но въпреки това като цяло тя все още е 
високо ресурсоемка (енерго, материало и трудоемка).  

За голяма част от селското население производството на тютюн остава основен 
източник за доходи и заетост без реална алтернатива.  

 
Селско стопанство  

Община Кърджали обхваща 20 470 ха земеделска територия, от които: ниви 10 
814,1 ха (52.5 %), ливади и пасища 8 671,5 ха (42.6 %), трайни насаждения 984,4 ха 
(4.9%), разпределени в 39 393 имота. 

Земеделската земя по начин на трайно ползване, съгласно актуална карта на 
възстановената собственост (КВС) и регистъра на имотите към нея са описани в 
следната структура по населени места в общината и показани в Приложение 13. 

Преобладаващ дял са частните земеделски стопанства са с относително малки 
парцели земя със средна площ 0,52 ха. Малката средна площ на използваната земя и 

                                                 
27 Включва места за настаняване с над 30 легла (т.е без квартири и семейни хотели) 
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ниското ниво на специализирано кадрово обслужване определено спъват 
конкурентоспособността на отрасъла.  

Основният поминък за селското население от община Кърджали си остава 
тютюнопроизводството свързано със специфичната почва на Източните Родопи и 
изцяло ръчният труд. Според неофициални данни над 80% от населението в 
работоспособна възраст в селата на общината се занимава със селско стопанство, 
главно тютюнопроизводство. 

Високият относителен дял на тютюна придава на растениевъдството характер 
на монокултурен подотрасъл. Това от своя страна го прави твърде зависим и рисков 
сектор, за който няма ясна алтернатива.  

През последните 15 години делът на животновъдството в общината 
непрекъснато намалява.  

Зеленчукопроизводство 

В северните части на общината има добри условия за отглеждане на зеленчуци. 
В района има подходящи условия за ранно полско производство на домати, картофи, 
пипер, патладжан, листни зеленчуци (салати, спанак), кореноплодни (репички, 
моркови), бобовите (грах, фасул, бакла) и т.н.. 

Трайни насаждения 

Отглеждането на лозя и овощни насаждения не е особено разпространено. Най-
големите лозови масиви са в районите на селата Черешица, Миладиново, Калоянци и 
Чифлик. Техническите култури и трайните насаждения имат незначителен дял в 
общата структура, с възможности за възстановяване на лозарство и овощарство в тези 
райони. 

В община Кърджали, особено някои селски територии, имат добри 
възможности за развитие на екстензивни форми на селско стопанство, основани на 
принципите на биологичното и екологично чистото земеделско производство. 

 
Състояние на инфраструктурата  

Транспорт 

Като цяло пътната мрежа в общината е развита под средното за страната 
равнище. Това се определя от планинския характер на терена и силното разселване на 
населението в много населени пунктове. Гъстотата на пътната мрежа е около 31км/100 
кв.км.  

През общината преминава трасето на първокласния път І-5 Русе- -В.Търново-
Ст.Загора-Хасково-Кърджали-Маказа. Този път формира и направлението на ОЕТК 
№ 9 през територията на Р България (15,4 км от този първокласен път минава на 
територията на община Кърджали). 

С откриването на ГКПП Маказа и рехабилитацията на пътя Кърджали – 
Подкова разстоянието до границата с Р Гърция ще е само 55 км. В тази връзка 
задължително е изграждането на околовръстен път на град Кърджали, който да 
извежда очакваните интензивни транзитни потоци. 

Във вътрешнорегионален план община Кърджали се обслужва от два 
третокласни пътя, които осигуряват връзки със съседните общини и области /Хасково 
и Смолян/.  
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Пътят ІІІ-507 “Кърджали-Чифлик-Мост-Манастир” свързва североизточните 
части на общината с общинския център и се явява допълнителна връзка /освен І-5/ с 
област Хасково, а пътят ІІІ-865 “Ардино-Бойно-Кърджали” осигурява връзка със 
съседната община Ардино и общините от област Смолян. И двата пътя са в 
сравнително добро техническо състояние. 

Съществува добре развита местна пътна мрежа. Дисперсният характер на 
селищната мрежа и големият брой населени места е наложил изграждането на много 
местни пътища, свързващи отделните населени места. Общата дължина на местната 
пътна мрежа е около 250 км. (70% от общата пътна мрежа на общината), а техническо 
и състояние като цяло е не особено задоволително. 

През последните 3-4 години в община Кърджали са направени значителни 
инвестиции и подобрения в тази посока. В периода 2005-2008г. са основно 
ремонтирани и рехабилитирани редица местни пътища, както и са благоустроени 
уличните мрежи на редица населени места (вкл. ново асфалтиране).  

Общината и областта се обслужват от главната жп линия Русе-Кърджали-
Подкова. От общо 62 км. за областта, през общината минават 26 км.(почти 
половината). Линията е единична, неелектрифицирана с незначителен пътнически и 
товарен поток, но е със значителен потенциал за развитие, особено след откриването 
на ГКПП „Маказа”.  

Водоснабдяване 

Град Кърджали и 22 села от общината се водоснабдяват от язовир Боровица, 
разположен на територията на съседната община Черноочене. Водоснабдяването на 
другите села от общината се осигурява от повърхностни и подпочвени води 
посредством 9 каптажа, 3 дренажа, 6 шахтови и един тръбен кладенци и 16 помпени 
станции, като помпените станции и груповите водоснабдявания са изграждани в 
периода 1950- 1985 г. Голяма част от помпените станции се нуждаят от 
преоборудване. Резултатите от извършените през 2007 г. анализи за водохващането от 
яз.”Боровица” отговарят на категория А2. В сравнения с предходни години 
състоянието яз.„Боровица” бележи слабо подобрение. 

Добри питейни качества на подаваната вода осигурява (за около 70% от 
населението) изградената пречиствателна станция за питейни води ПСПВ към 
хидрокомплекс Боровица, която е в експлоатация от 1990г. В района на водосбора на 
яз. Боровица няма замърсяващи промишлени обекти. Суровата вода е мътна, което 
налага пречистването й с коагулант (Приложение 6). Несъответстващите проби 
питейна вода в община Кърджали през 2008 г. са предимно по този показател 
(източник РИОКОЗ Кърджали). Не са известни случаи на замърсяване на локални 
питейни водоизточници от изпускани отпадъчни води. За промишлени нужди се 
подава условно чиста вода от яз.“Кърджали”. 

Дисперсният характер на селищната мрежа в общината е наложил изграждане 
на множество водохващания и съоръжения. Общата дължина на изградената 
водопроводна мрежа в община Кърджали е 288 км, от които половината са външни 
водопроводи. Сериозен проблем е амортизацията на водопроводната мрежа, изградена 
от азбесто-циментови тръби. Честите аварии са причина за сериозни загуби на вода и 
лошо качество на услугата. 

През последните години делът на водоснабденото население в общината е 
нараснал (Приложение 6). Общо количество на доставената вода намалява, като през 
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2006 г. тя е била 2 901 хиляди м3, за сравнение през 2004 г. са били доставени 2 983 
хиляди м3. Потреблението на вода от домакинствата в общината за последните години 
показва слаба тенденция  към увеличаване. Въпреки сравнително добрата 
водоснабденост, в редица селища има сериозен недостиг на вода, особено през летния 
период. Централно водоснабдените селища са 63 броя (92% от населението в 
общината), от които на сезонен режим са селищата, които се водоснабдяват от 
водоснабдителните групи по поречието на р. Перперешка, водоснабдителна група 
Стремци, водоснабдителна група Горна Крепост и водоснабдителна група Перперек 
(около 10% от населението). За подобряване на водоснабдяването им се предвижда 
изграждане на водоснабдителна група Мост-Бащино. Частично водоснабдени са 29 
населени места (7% от населението в общината), а останалите 23 селища с 3% от 
общото население, са централно неводоснабдени Тяхното водоснабдяване се 
предвижда след изграждане на водоснабдителните групи Кърджали-север и 
Кърджали-североизток.  

Канализация 

Канализационна система има изградена само в град Кърджали, като 60% от нея 
е изграждана преди повече от 35 години. В част от промишлените предприятия, 
пречиствателни съоръжения за отпадните води са остарели и водата не се пречиства 
ефективно. Пречиствателна станция за отпадни води ПСОВ липсва. 

Канализационната система е смесена- за дъждовни и отпадни води, с обща 
дължина 86 160 м, 60% от която е изграждана преди повече от 35 години. В град 
Кърждали има 3 квартала без канализация. Изградените главни клонове вече са 
претоварени и не могат да изпълняват функциите си. Канализацията е доста стара, 
изградена е от бетонови тръби с пясъчно-циментова връзка, която вече не осигурява 
водоплътност поради напукване.  

Проблем е отсъствието на канализация в кварталите Гледка, Боровец, 
Прилепци и крайградските села, разположени на по-висока кота от град Кърджали.  

През 2007 г. е извършена подмяна на канализационни тръби в кърджалийския 
квартал “Боровец”. През 2008 г. стартира процедура по възлагане на обществена 
поръчка за реконструкция на канализационен колектор и канализационни клонове на 
част от улиците гр. Кърджали. 

Общината има готови проекти за канализация на по-големите села в региона. В 
най-скоро време се очаква да започне изграждането на канализацията на с.Широко 
поле, с.Бойно, с.Перперек, с.Резбарци, с.Мост, с.Миладиново, с.Глухар и с.Рани лист.  

С изграждането на ГПСОВ в Кърджали ще се преустанови замърсяването на р. 
Арда и язовир „Студен Кладенец” и ще се намали здравния риск за населението. 

През 2008 година стартира един от най-големите екoлогични проекти 
реализирани от община Кърджали. Проектът „Водно огледало” за корекция, 
почистване и изграждане на колектори на р. Арда. С неговото изпълнение значително 
ще се подобри екологичната обстанoвка на една от най-рисковите за града и общината 
екологични зони. 

Напоителни системи 

Изградените в миналото напоителни системи “Болярци” с 2 000 дка поливна 
площ, “Невестино” с 4 282 дка поливна площ и “Ястреб” с 1 700 дка поливна площ, са 
разрушени и с ограбени помпени станции. Най-голямата напоителна система 
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“Прилепци”, изградена за 5 459 дка поливна площ (от които годни за напояване 3 888 
дка), почти не се използва поради необходимост от сериозен ремонт. През 2004 г. са 
напоявани само 100 дка в землището на с. Опълченци. Годна за експлоатация е само 
напоителна система “Звиница”, където през 2004 г. са напоявани 800 дка в землището 
на с. Звиница “от 3870 дка годни за напояване. Използването на този потенциал е 
сериозна възможност за развитието на селското стопанство в общината. 

 

6. Финансови фактори 
Бюджетно осигуряване  

През 2007 г. в бюджета на община Кърджали с близо 5 % се увеличава делът на 
собствените приходи (данъчните и неданъчните) за сметка на държавните субсидии. 
Съотношението собствени приходи / държавни субсидии е 32:66. 

Цялостното увеличение на приходите в общината е в размер на над 3 млн. лева 
и през 2007 г. достигат рекордната за общината сума от 40,722 млн. лева. 
Положително е увеличението на приходите от стопански дейности през 2007 г. с над 
20% в .т.ч и от туристически такси и рекламни дейности ( вж. табл.21).  

През 2006 г. и 2007 г. приходите от продажби по реда на ЗОС достигат най-
високия си размер в сравнение с предходните години. До 2006 г. постъпленията от 
продажба на общинско имущество годишно са възлизали на около 200 - 350 хил.лв. 
През 2006 г. са реализирани приходи от 3 253 хил. лв., а през 2007 г.- 5 516 хил. лв. 
Резултатът от това увеличение е двустранен – преки приходи за общината и 
последващи сериозни инвестиции, допринасящи за по- благоприятна икономическа 
среда, нови работни места и промяна облика на града. Показателни за това са сделките 
за:  

• продажбата на терени в с. Пепелище, върху които се изгради завод за 
елементи на автомобилната промишленост и се разкриха около 300 нови работни 
места;  

• продажбата на терени от бившия казармен район и автогара, където 
функционират обекти на големите търговски - Билла, Техномаркет и Технополис; 

• продажбата на терени в централната част на града, където се изгражда 
жилищно-търговски комплекс “Пентагона”, одобрен е и проекта за изграждане 
на  МОЛ, в близост до хотел “Арпезос”.  

През 2008 г. от продажбата на общински жилища, за които има приети решения 
на Общинския съвет се очаква в общинския бюджет да постъпят около 1 600 хил. лв.  

Таблица 21. Бюджетни приходи на община Кърджали – хил. лева28 

2006 г. 2007 г. Приходи 
 %  % 

 Общо приходи 
В това число: 37 366 100% 40 722 100% 

1. 
Собствени приходи 9 632 25.77 13 016 31,96 

                                                 
28 Източник ОбА  
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1.1. 
Данъчни приходи  1 817 4.86 2 623 6,44 

1.2. 
Неданъчни приходи 7 815 20.91 10 393 25,52 

2. Субсидии от държавния 
бюджет 26 322 70.45 26 735 65,66 

3.  
Трансфери 1 412 3,78 971 2,38 

 
Разходите за здравеопазване през 2007г. са се увеличили с 50% спрямо 

предходната 2006 година, като за образование са почти без промяна (табл.22). 
През 2007 г. най-голямо е увеличението на разходите направени в направление 

„Физкултура и спорт” с над 100%. 
Значително намаление на разходите се забелязва в сектор „Икономически 

дейности и услуги” – над 55%, което може да се обясни и с нарасналата 
либерализация и активност на частните предприемачи.  

Сумата по функция БКС (в т.ч и разходите за околна среда) постоянно се 
увеличава и с 13 586 хил. лева през 2007 година формират най-значителното перо от 
средствата разходвани от общината.  

Разходите за околна среда по всички основни направления в община Кърджали 
през периода 2006-2008 г. постоянно се увеличават. През 2006г. разходите за 
екологични обекти възлизат на 57,2% от (3537 хил.лева) от всички бюджетни разходи 
за околна среда – вж. таблица 22. 

Таблица 22. Разходи за опазване на околната среда  

2006 г. 2007 г. 200829 г. Темп 
Разходи 

хил. лв. хил. лв. хил. лв.  
1. Бюджетни разходи 6152 3228 3890 63,2% 
1.1. Инвестиране в екологични обекти 3537 259 790 22,3% 
1.2. За дейност “Събиране, извозване на 
битови отпадъци, поддръжка на депо и 
чистота” 

2107 2251 2350 111,5% 

1.3. За дейност “Озеленяване” 508 718 750 147,6% 
2. Извънбюджетни разходи 
(ПУДООС / НФООС) 

51 166 350 686,3% 

Общо: 1+2 6203 3394 4240 68,4% 

 
Със стартирането на оперативните програми се очаква разходите в сектора да 

нарастват, особено извънбюджетните, които през периода 2006-2008 г. са се 
увеличили над 6 пъти. Това показва увеличен местен капацитет за разработване и 
управление на одобрените проекти. Община Кърджали вече има 6 (5 за Техническа 
помощ) одобрени проекти за финансиране по ОП ОС на стойност 2 224 718 млн. лева. 

                                                 
29 По предварителни разчети  



Общинска програма за опазване на околната среда на община Кърджали - 2009-2013 г.  

 58 

Тяхното изпълнение ще се отрази благоприятно на околната среда и ще повиши 
жизненият стандарт на населението в общината.   

Приходите от таксата за битови отпадъци в общината през периода 2006 – 2008 
г. също са нараснали - от 1729 на 2990 хил. лева, като увеличението е 73%. 

Таблица 23. Структура на разходите по функции – хил.лева  

Разходи в х. лв. 2006 г. 2007 г. Темп 
2007/2006 

Общо разходи  35 834 39 533 110,3% 

Общинска администрация 4 092 4852 118,6% 

Отбрана и сигурност 1 890 3 276 173,3% 
Образование 13 218 12 990 98,3% 
Здравеопазване 796 1 221 153,4% 
Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

969 1 116 
115,2% 

БКС –  в т.ч околна среда (ВиК, чистота и 
озеленяване)  12 312 13 586 

110,3% 
Почивно дело и култура 1 189 1 554 130,7% 
Физкултура и спорт 181 393 217,1% 
Икономически дейности и услуги 1 187 545 45,9% 
Други  2 615- 2 971 113,6% 

 

Таблица 24 Размер на таксата за Битови отпадъци. Приходи и разходи за 
управление на отпадъците - в хил. лв.30 

Година 
Показатели 

2006 2007 2008 
1. Размер на таксата за битови 
отпадъци [%] 

жил. 
имоти 

нежил. 
имоти 

жил. 
имоти 

нежил. 
имоти 

жил. 
имоти 

нежил. 
имоти 

 - физически лица 1,3 5,3 1,3 5,3 1,3 5,3 

- юридически лица  10,7  11,3  11,2 

2. Приходи от таксата за битови 
отпадъци [лв.] 

1729 2550 2990 

3. Разходи за управление на 
отпадъците [лв.] 

2107 2210 2206 

                                                 
30 Източник ОбА  
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ІІІ. Анализ на силните и слабите страни 

Силни страни Слаби страни 

Създадена е необходимата институционална, 

нормативна и стратегическа рамка за управление на 

околната среда; 

Натрупан капацитет за изпълнение на проекти в 

сектор Околна среда (Водно огледало р. Арда, 

РЦУО, модернизация на ВиК мрежа); 

Обновени производства и предприети ефективни 

мерки за намаляване на праховото замърсяване на 

гр. Кърджали от предприятия като Бетонит и 

Горубсо; 

Добра осигуреност с хидротехнически съоръжения 

(язовири) и достатъчни водни ресурси с добро 

качество; 

Систематизирана информация за замърсени почви 

от промишлени дейности (ОЦК АД, S&B 

Индъстриъл Минералс АД, Горубсо АД); 

Сметосъбирането и извозването обхваща 98,7% от 

населението на общината; 

В процес на изграждане е модерен Регионален 

център за управление на отпадъците;  

Съхранен природен потенциал (вкл. видове, 

местообитания, ландшафт) и добри общи 

екологични показатели извън градската зона; 

Добри традиции в многофункционалното 

управление на горите;  

Създадена институционална среда и възможности на 

национално и регионално ниво за реализиране на 

програми и мерки за енергийна ефективност и 

използване на възобновяеми енергийни източници. 

Качеството на въздуха е основен екологичен 

проблем за гр. Кърджали. Продължава 

замърсяването на въздуха с олово и кадмий, 

което се отразява на неговото качество; 

Амортизирана и недоизградена екологична 

инфраструктура (ВиК, ПСОВ), за което спомага 

и голямата дислоцираност на населените места; 

Гр. Кърджали все още няма ПСОВ, продължава 

заустването на замърсени води в р. Арда (в т.ч и 

рудични), което създава екологичен риск; 

Неефективно управление на отпадъците 

(предварително третиране, строителни отпадъци, 

нерегламентирани сметища); 

Недостатъчно използване на биологичните и 

природни ресурси; 

Високо потребление на енергия в бита и 

индустрията, бавно навлизане на практиките за 

енергийна ефективност;   

Район Кърджали (гр. Кърджали, с. Вишеград, 

с.Островица, с.Глухар) е определен за район с 

повишен здравен риск;  

Липсва систематизирана и актуална информация 

за състоянието на компонентите на околната 

среда и осигурен публичен достъп до нея;  

Недостатъчен ресурс на общинската 

администрация за прилагане на екологичното 

законодателство. 
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Възможности Заплахи 

Хармонизирано екологично законодателство със 

законодателството на ЕС в сектор „Околна среда” на 

национално ниво; 

По-тясно интегриране на политиките за опазване на 

околната среда в другите национални и местни 

политики; 

Преструктуриране на икономиката и въвеждане на 

съвременни технологии щадящи околната среда; 

Повишена информираност на населението в 

резултат на регулярни информационни кампании, и 

интерактивни форми на образование и обучение; 

По-голямо прилагане на публично- частните 

партньорства в управлението на околната среда; 

Наличие на значителен финансов ресурс за 

финансиране на дейности за опазване на околната 

среда на национално ниво (оперативни програми), 

както и други национални и международни 

източници; 

Възможности за обмен и прилагане на добри 

екологични практики с Гърция. 

Климатични промени, свързани с повишен риск 

от природни бедствия, засушаване, ерозия и 

горски пожари; 

Недостатъчно интегриране на политиките за 

околна среда в другите местни политики и 

стратегически документи; 

Неефективно управление на финансовите 

инструменти на ЕС на национално ниво; 

Инвестиционни интереси, потенциално 

застрашаващи околната среда; 

Затруднен публичен достъп до актуална 

информация за състоянието на околната среда. 
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ІV. Визия  
 
Визията е обобщена представа за развитието на общината в бъдеще време. Тя 

представя желаното и възможно състояние на средата, която тази община изгражда, 
поддържа и развива в един дългосрочен период, отразявайки сравнителните 
предимства и потенциали на територията в местен, регионален и национален аспект. 

Отчитайки всичко това, в настоящата Програма е формулирана следната Визия 
на общината: 
 
Кърджали – община с възстановена и здравословна околна среда, допринасяща 

за благополучието и високото качество на живот на населението 
 

V. Цели, мерки и план за действие  
 
Въз основа на избраната визия, главната стратегическа цел се дефинира като: 

 
Достигане на екологичните норми и стандарти и устойчиво управление на 
природните ресурси за подобряване на жизнената среда в община Кърджали 

 

Специфични цели 

При формулиране на специфичните цели се търси постигане на синергичен 
ефект. Всяка подредба и степенуване е условна поради тясната им взаимовръзка. 
Основните елементи, на които се опира настоящата програма са: екологично чиста 
околна среда, съхранените природни ресурси, подобрената и качествена жизнена 
среда. Избраните ключови елементи се базират на местните ресурси, проблеми и 
нужди на населението в общината за осигуряване на един по-добър, здравословен и 
сигурен живот. 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ДОСТИГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА 
КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ 
РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

 
Замърсяването на атмосферния въздух в град Кърджали е основен екологичен 

проблем за общината. Той е следствие от комбинираното въздействие на няколко 
основни източника: производствени дейности (ОЦК АД, S&B Индъстриъл Минералс 
АД, хвостохранилище на „Горубсо-Кърджали”АД), автомобилният транспорт и 
горивните инсталации за технологични нужди и отопление. С най-голям дял в 
замърсяването на атмосферния въздух е производствения сектор, като особено голямо 
е замърсяването с тежки метали (олово и кадмий) вследствие дейността на ОЦК АД. 
Това показват и резултатите на извършените от компетентните органи измервания. 
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Според доклад на РИОСВ - Хасково, след монтирането на автоматичната 
измервателна станция - АИС „Студен кладенец” в Кърджали, от 18 август 2008 година 
до 31 декември същата година превишението на нормата за кадмий е било 4,2 
пъти, а на оловото – 1,8 пъти повече. За този период са отчетени 37 превишения на 
фини прахови частици, докато допустимите за цяла една година са 35. За четири и 
половина месеца от старта на работата на станцията са регистрирани 68 превишения 
на серен диоксид на средно-часовите норми, като само през ноември това е станало 26 
пъти. 

В изпълнение на международните ангажименти, основното предизвикателство 
пред страната, респективно местните власти, е подобряването качеството на 
атмосферния въздух. След 2010 г. в нито едно населено място концентрациите на 
озон, серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NО2), олово, прахови частици, бензен и 
въглероден оксид (CO) да не надвишават установените за тях норми, заложени в 
националното законодателство и идентични с тези, определени в директивите на ЕС. 
Въпреки предприетите мерки за подобряване качеството на въздуха, включително и от 
страна на основните замърсители, факт е че замърсяването продължава, като през 2008 
година се увеличава.  

С решение на МС от края на 2008 година „район Кърджали” е определен за 
район с повишен здравен риск. В него се включват освен град Къджали и селата 
Вишеград, Островица и Глухар.  

Всичко това изисква общинската администрация да предприеме навременни и 
адекватни мерки, в рамките на нейните компетенции и възможности, за упражняване 
на ефективен контрол, с който да минимизира и ограничи вредните въздействия и 
последици за здравето на населението попадащо в обхвата на рисковата зона.  

Основното последствие от замърсяването на въздуха се изразява в по-голяма 
заболяемост в т.ч и сред децата, намаляване на средната продължителност на живота и 
нарастване броя на преждевременно починалите. За намаляване на тези последствия и 
превенция на населението се предвижда да бъде направен скрининг на децата и 
разкриване на специализирани кабинети за остри респираторни заболявания, а в града 
да бъде монтирано информационно табло, на което денонощно да се изнасят данни за 
качеството на въздуха в реално време. 

За смекчаване на риска по отношение на замърсителите (предимно фини 
прахови частици) и подобряване на градската среда, общината предвижда разширение 
на зелените площи и системи в гр. Кърджали. С оптимизацията на градските 
транспортни схеми, изграждането на околовръстен път и обособяването на вело алеи 
общината ще допринесе за намаляване на вредните емисии и нивото на шумово 
натоварване от транспорта, което също ще допринесе за подобряване здравния статус 
на населението.  
 

Мярка 1.1: Подобряване качеството на въздуха в районите с повишен 
здравен риск  

В рамките на нейните компетенции и възможности общината предвижда мерки 
за осъществяване на ефективен контрол, с който да минимизират вредните 
въздействия от влошеното качество на въздуха и да ограничи въздействието върху 
здравето на населението в обхвата на рисковата зона. За осъществяването на този 
ефективен контрол ще се ползва съдействието на компетентните органи в областта на 
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околната среда на национално и регионално ниво (ИАОС и РИОСВ), които ще 
предоставят редовно необходимите за целта данни и актуална информация. 

За подобряване на жизнената среда, общината предвижда разширение на 
съществуващите зелени площи и изграждане на нови такива, специално в град 
Кърджали и селата, попадащи в определената рискова зона. 

С очакваното изграждане на парк “Арпезос” (47,6 ха), до 2013 година зелените 
площи в града ще се увеличат до 25 м2/жител, което ще допринесе за миминизиране 
въздействието на замърсения въздух, подобряване на градската среда и повишаване 
качеството на живот на населението.  

Парк “Арпезос” ще обхваща територия от 47,6 ха, и е разделен на две части от 
моста над р.Арда към квартал „Възрожденци”. От северната страна са отделните части 
на парка, наречени „Арпезос- север”, вкл. „Бизнес парк” и части от Градска градина. 
На юг от моста парка продължава с ”Арпезос- юг”.  

Първоначално ще се изгради парк „Арпезос- север” и “Бизнес- парк” с площ 
23,878 ха, с който общината кандидатства за финансиране по ОП РР. Изграждането на 
парк ”Арпезос- юг” се предвижда в последващ етап, но не по-късно от 2013 г., т.е до 
края на периода на настоящата програма. 

Така изградената паркова зона ще бъде част от зелената система на града и ще 
допринесе за подобряване на качеството на въздуха, намаляване на замърсяването и 
създаване на по- здравословна среда на живот, ще обогати дървесната растителност, 
представена в останалите паркове в града, а също така ще осигури и надеждна защита 
на поречието на р. Арда.  
 

Програма 1.1.1 – Осъществяване на ефективен системен контрол за 
състоянието на атмосферния въздух  

Име на проекта Период Индикативна31 
стойност  

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Разработване и внасяне в 
Община Кърджали на 
програми за опазване на 
околната среда и в частност 
на качеството на 
атмосферния въздух от 
„ОЦК” АД, „Ес енд Би 
индастриъл минералс”АД и 
„Горубсо Кърджали” АД, за 
периода 2009 – 2013г.  

30.Юни 2009 
 

 
- 

Съответните 
предприятия 

„ОЦК” АД, 
„Ес енд Би 
индастриъл 
минералс” 
АД, Горубсо 
Кърджали” 

АД 

Ежемесечни проверки на 
документацията на горе-
посочените предприятия, 
емитиращи вредности в 
атмосферния въздух,  за 
спазване на емисионните 
норми в отпадъчните газове 

От 2009 
Периодично 

 
- 

Общински 
бюджет 

ИАОС 
РИОСВ 
Община 

                                                 
31 Сумите са индикативни в български левове 
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и изпълнение на мерките, 
заложени в техните 
програми за ОС и в частност 
КАВ 
Тримесечно докладване от 
предприятията замърсители 
пред ОбСъвет за изпълнение 
на програмите им за ОС и в 
частност за КАВ 

От 2009 
Периодично 

 
- - 

Предприяти

я 
Община 

Ежегодно отчитане на 
изпълнението на програмите 
за ОС и КАВ в Община 
Кърджали до 31.01 на 
следващата година. 

От 2010 
Периодично 

 
- - 

Предприяти

я 
Община 

 
Програма 1.1.2: Разширяване на съществуващите и изграждане на нови 

зелени площи 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Изграждане и развитие на 
парк “Арпезос”- север 

2009-2011 9 млн. лева ОП РР Община 

Изграждане и развитие на 
парк “Арпезос”- юг  

2011-2013 10 млн. лева 
ОП РР 

ПEТС-Гърция 
Общ. бюджет 

Община 

Реконструкция и развитие 
на парк „Простор” 

2011-2012 1,5 млн. лева Общ. бюджет Община 

Проучване на 
възможностите и създаване 
на зелена зона в селата с 
повишен здравен риск- 
Вишеград, Островица, 
Глухар, Седловина 

2011-2012 375 000 
Общ.бюджет 
ПУДООС 

Община 

Подобряване и 
реконструкция на уличната 
дървесно-храстова 
растителност 

постоянен 150 000 Общ. бюджет Община 

 
Програма 1.1.3: Подобряване ефективността на системата за почистване и 

миене на улиците 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Модернизация на 
техническите средства за 
почистване на обществените 
места (автом. метене и 
миене) 

2009 80 000 Титан Клинър 
Титан 
Клинър 

Повишаване на стандарта на 
качеството на услугата по 

2009 30 000 
Общински 
бюджет 

Община 
Титан 
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почистване Титан Клинър Клинър 
 

Мярка 1.2: Подобряване ефективността на транспортните схеми и 
намаляване на шумовото натоварване 

Автомобилният транспорт е основен източник на отработени газове. 
Намаляването на емисиите парникови газове, озонови прекурсори и прахови частици 
от транспортна дейност е от сериозно значение за здравето на хората и състоянието на 
околната среда. 

По данни на РИОКОЗ през 2008 година наднормените нива на шума в град 
Кърджали са се увеличили с 10% спрямо предходната година. Това увеличение е 
следствие от нарасналият автомобилен трафик, включително и транзитно 
преминаващите през града автомобили, което се отразява и на натоварването на 
вътрешните улици. За облекчаване на движението и намаляване на шумовото 
натоварване и количеството вредни емисии, с оглед очакваното увеличение на 
трафика след рехабилитацията на пътя Кърджали - Подкова и отварянето на ГКПП 
Маказа се предвижда изграждането на околовръстен път на град Кърджали. Пътят 
Кърджали-Подкова е включен в индикативната програма за 2009 година на 
Оперативна програма „Транспорт” за приоритетно изграждане. Очаква се проектът да 
стартира през последното тримесечие на тази година. За околовръстния път има 
подготвен идеен проект, но предстои изработване и на технически проект, който да 
позволи изграждането на пътя преди отварянето на ГКПП Маказа.  

Създаването на условия за алтернативни форми за придвижване също ще 
спомогне за подобряване на ефективността на транспорта и намаляване на шумовите 
равнища.  
 

Програма 1.2.1: Подобряване на пътната инфраструктурата и схемите на 
градския транспорт 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Разработване на план за 
управление на трафика и 
въвеждане на 
автоматизирана система за 
управление и контрол на 
трафика (зелена вълна) 

2010-2011 55 000 ОП РР Община 

Изграждане на околовръстен 
път на гр. Кърджали 

2010-2011 10 млн.лв. 

ОП 
„Транспорт” 
Национален 
бюджет 

МТ 
НАПИ 
Община 

Изготвяне на схема за 
подобряване на системата за 
паркиране в градската зона 

2009-2010 20 000 
Общински 
бюджет 

Община 

 
Програма 1.2.2: Насърчаване ползването на алтернативни форми на 

транспорт за придвижване 

Име на проекта Период Индикативна Финансов Отговорна  
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стойност източник институция  
Изработване на транспортно 
- комуникационна схема за 
велосипедни алеи 

2010 14 500 
Общински 
бюджет 
ПУДООС 

Община 

Проектиране и 
реконструкция на основни 
градски артерии за 
изграждане на велосипедни 
алеи в т.ч и маркиране 

2010-2012 220 000 
Общински 
бюджет 
ПУДООС 

Община 

Реализиране на обособената 
пешеходна зона – ул. 
Републиканска в обхвата на 
стара градска част 

2010-2011 15 000 
Общински 
бюджет 

Община 

 
 

Мярка 1.3: Въвеждане на специализирани мерки за превенция в районите 
с установен здравен риск 

Негативни тенденции за здравния статус са констатирани в данните от 
биомониторинга на гр. Кърджали, според които около 30% от изследваната 
репрезетивна група на подрастващите са носители на олово в кръвта над 
препоръчаната от СЗО референтна “безопасна” стойност от 100µg/. Това предполага 
потенциален риск за здравето на населението на град Кърджали. В тази връзка се 
предвиждат действия, които да намалят риска и подобрят здравния статус на 
населението в общината, с приоритетна насоченост към децата от засегнатите райони. 
Предвижда се всички деца от общината да преминат профилактикични прегледи и 
скрининг за ранно разкриване и намаляване на заболяемостта предизвикана от 
действието на тежките метали.  

Особено полезно ще бъде разработването на Програмата за опазване здравето 
на населението от замърсяването в района на Община Кърджали. Очаква се тази 
програма да осигури предприемане на действия и ефективно прилагане и мерки за 
подобряване на здравния статус на населението. 
 

Програма 1.3.1: Профилактика и превенция за намаляване на здравния риск за 
населението 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Активно партниране на МЗ за 
ускорена разработка и 
изпълнение на Програмата за 
опазване здравето на 
населението от замърсяването 
на околната среда в района на 
Община Кърджали 

2009 1 500 МЗ 
МЗ 

Община 

Разширяване на обхвата на 
профилактичните прегледи и 
разкриване на специализирани 
детски кабинети за болести на 

2009-2010 15 000 

МЗ 
РИОКОЗ 

НБ 
ОБ  

РИОКОЗ 
Община 
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дихателната система 
Провеждане на масов 
скрининг за съдържание на 
тежки метали – в кръв и урина 
на всички деца и ученици от 
гр.Кърджали и селата 
Вишеград и Островица 

2009-2010 450 000 

МЗ 
РИОКОЗ 

НБ 
ОБ 

РИОКОЗ 
Община 

Организиране на зелени 
училища  

постоянен 25 000 
ОБ 

Училищни 
бюджети 

Общински 
бюджет 
Училища 

 
Мярка 1.4: Повишаване на енергийната ефективност 

Проектите за подобряване на енергийната ефективност са с голям потенциал не 
само за намаляване на енергоемкостта на производствения сектор, но и за повишаване 
стандарта на живот чрез подобряване структурата на енергопотребление в бита и 
обществените сгради. Използването на алтернативни източници на енергия е много 
благоприятно за околната среда.  

Община Кърджали има отлични природни дадености за изграждане на 
Ветрогенераторни паркове, за които трябва да определи най- подходящите места без 
да нарушава екологичния им потенциал.  

Отлична възможност за повишаване на енергийната ефективност в общината е 
нейното газифициране. В резултат от протеклата през януари 2009 година „газова 
криза” град Кърджали има много добри шансове да се окаже част от трасето на 
бъдещия газопровод Димитровград-Комотини (150 км), за който България има 
финансова и политическа подкрепа от страна на ЕС. Очаква се в близките месеци да 
започне предпроектно проучване за избор на най-подходящ маршрут на трасето. В 
зависимост от това колко време ще продължат процедурите за проектиране и 
изпълнение на проекта се очаква газта да достигне до град Кърджали през 2011-2012 
година.  
 

Програма 1.4.1: Газоснабдяване на град Кърджали 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Проектиране и поетапно 
изграждане на 
газопроводната мрежа 

2009-2011 - 
ЕС 

Нац. Бюджет 
Община 
Държава 

Газифициране на 
обществени сгради 2012-2013 5 млн. лева 

ОП РР 
Общ. бюджет 
Нац. Бюджет 

Община 
 

 
Програма 1.4.2: Насърчаване използването на възобновяеми източници на 

енергия  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Използване на ВЕИ 
/слънчеви колектори/ в 

2010-2013 200 000 
МИЕ 
ФЕЕ 

Община 
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общински сгради - училища, 
детски градини, социални 
заведения и др.  
Подмяна на уличното 
осветлението с 
енергоспестяващо в нас. 
места над 500 жители   

2010-2012 65 000 
Общ. бюджет 

 
Община 

Подпомагане изграждането 
на Ветрогенераторни 
паркове на подходящи места 

2010-2012 15 000 
Общ. бюджет 

 
Община 

 
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ДОСТИГАНЕ НА ДОБЪР ЕКОЛОГИЧЕН СТАТУС НА 
ВОДИТЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ  
 

Недостатък за „водния цикъл” на община Кърджали е състоянието на 
водопроводната и канализационната му мрежа, и по-специално тяхната 
недоизграденост. Поради тази причина избраните проекти са насочени към 
рехабилитация на съществуващата мрежа, доизграждане на канализационната мрежа и 
изграждане на ПСОВ в общината, както и водоснабдяване на неводоснабдените 
населени места. 

Подобряването на състоянието на водите и почвите в районите с натрупани 
екологични проблеми изискват прилагането на мерки, които ще подобрят 
екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват на увреждането, 
засегнатото население и степента на въздействие за човешкото здраве и природата. 
Изпълнението на предвидените мерки и проекти ще се отрази положително на 
здравето и качеството на живот на населението.  

В този смисъл водите с добро качество са от важно значение за здравето на 
хората и социалното им благосъстояние. Предизвикателство пред общината е да 
постигне такова качество на управление във водния сектор в т.ч и на повърхностните 
води от водосбора на река Арда, чрез което да бъдат задоволени потребностите от 
необходимото количество и качество вода, както за бита и здравето на населението, 
така и за селското стопанство и стопанския сектор, при осигуряване на условия за 
естествено възпроизводство и развитие на водните екосистеми.  
 

Мярка 2.1: Подобряване, развитие и доизграждане на екологичната 
инфраструктура за третиране на водите  

Мярката е насочена към преодоляване на констатираните нужди и проблемни 
области в сферата на ВиК инфраструктурата. Основните усилия и ресурси на 
общината ще бъдат концентрирани върху следните дейности: 

- осигуряване на водоснабдяване – изграждане и доизграждане на 
водопреносна система, осигуряване на допълнителни водоизточници 
(местни); 

- изграждане на нова, разширение и рехабилитация на съществуващата 
канализационна система, в т.ч колектори; 

- изграждане на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). 
Изграждането на необходимата инфраструктура ще се отрази благоприятно на 
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цялостната екологична обстановка и ще повиши жизненият стандарт в общината. За 
голяма част от предложените проекти общинската администрация има подготвена 
техническа документация и са част от инвестиционната програма на ВиК Кърджали, 
което ще улесни тяхното изпълнение.  
 

Програма 2.1.1: Подобряване обхвата на водоснабдителната 
инфраструктура и качеството на предлаганата услуга в населените места на 
общината  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
Институция  

Реконструкция на 
водопроводната мрежа на гр. 
Кърджали и на 
Пречиствателна станция за 
питейни води с. Енчец 

2010-2011 24 млн.лв. ОП ОС 
Община и ВиК 
Кърджали 

Реконструкция на магистрален 
водопровод от яз. Боровица 

2010-2011 8 млн.лв 
Национален 
бюджет 

Община и ВиК 
Кърджали 

Изграждане на нова 
водопроводна мрежа в кв 
Възрожденци - тераси 

2011- 2012  
Национален 
бюджет 

Община и ВиК 
Кърджали 

Изграждане на нова и 
реконструкция на 
съществуващата водопроводна 
мрежа в селата  
 
І-ви етап: Бойно – одобрен по 
ОП “ОС”, Главатарци, 
Миладиново Брош,Чифлик и 
крайградски села - 
(Опълченско, Айрово, 
Сестрици Петлино, Сипей, ТП 
ОС и Резбарци) 
 
ІІ-ри етап: Широко поле, 
Мост, Глухар, Перперек, 
Енчец, Костино, Рани лист и 
др.  

 
 
 
 
 
 

2009-2011 
 
 
 
 
 

2011-2013 

 
 
 
 
 
 

20 млн.лв. 
 
 
 
 
 

20 млн.лв. 

 
 
 
 
 

ОП ОС 
 
 
 
 
 
 

ОП ОС и 
Общински 
бюджет 

 
Община и ВиК 
Кърджали 

Изграждане на 
водоснабдителни системи - 
“Кърджали-север”, 
“Кърджали-североизток” – 
включващи неводоснабдените 
населени места - с.Звиница, с. 
Крин    

2010-2013 12 млн.лв. ОП ОС 
Община и ВиК 
Кърджали 

Водоснабдяване на населени 
места по поречието р. 
Перперешка чрез местни 
водоизточници  

постоянен 2 млн.лв 
Общински 
бюджет 

Община и ВиК 
Кърджали 

 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Кърджали - 2009-2013 г.  

 70 

Програма 2.1.2: Доизграждане на канализационната система в населените 
места на общината  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Доизграждане на 
канализационната мрежа и 
главните колектори в гр. 
Кърджали  

2009-2011 12 млн.лв 

ОП ОС 
Общински 
бюджет 

Национален 
бюджет 

Община и ВиК 
Кърджали 

Изграждане на 
канализационна мрежа в 
селата  
 
І-ви етап: Бойно – одобрен по 
ОП “ОС”, Главатарци, 
Миладиново Брош,Чифлик и 
крайградски села - 
(Опълченско, Айрово, 
Сестрици Петлино, Сипей, ТП 
ОС и Резбарци) 
 
ІІ-ри етап: Широко поле, 
Мост, Глухар, Перперек, 
Енчец, Костино, Рани лист и 
др. 

 
 
 
 
 

2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 

2011-2013 

 
 
 
 
 

20 млн.лв 
 
 
 
 
 
 
 

20 млн.лв. 

ОП ОС 
Общински 
бюджет 

Национален 
бюджет 

Община и ВиК 
Кърджали 

 
 
Програма 2.1.3: Изграждане на Пречиствателни станции за отпадни води  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Изграждане на ПСОВ в гр. 
Кърджали, обслужваща и 
крайградските села 
(Опълченско, Айрово, 
Сестрици, Петлино, Сипей и 
Резбарци) 

2009-2011 30 млн.лв. 
ОП ОС 

Общ. бюджет 

Община 
 

ВиК 
дружество 

Изграждане на ПСОВ в селата  
І-ви етап: Бойно – одобрен по 
ОП “ОС”, Главатарци, 
Миладиново, Брош, Чифлик 
 
ІІ-ри етап: Широко поле, 
Мост, Глухар, Перперек, 
Енчец, Костино, Рани лист и 
др.  

2009-2011 
 
 
 

2011-2013 

5 млн.лв. 
 
 
 

5 млн.лв. 

ОП ОС 
Общ. бюджет 

Община 
 

ВиК 
дружество 

 
Мярка 2.2: Подобряване качеството на повърхностните води от водосбора 

на река Арда, на територията на Община Кърджали 
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Река Арда е най-голямата и пълноводна родопска река. В миналото поречието 
на р. Арда е било едно от най-добре залесените поречия в цялата страна. Вследствие 
на безплановото им използване и безогледната експлоатация голяма част от горите са 
изсечени, поради което днес обширни площи са обезлесени или покрити със слаби и 
редки гори. Средното течение на р. Арда, в което попада и община Кърджали е едно 
от най-слабо залесените, което се отразява негативно на качеството на повърхностните 
води. В територията на община Кърджали попадат и акваториите на язовирите 
„Кърджали” и „Студен кладенец”, които са ценен воден ресурс. С реализацията на 
проекта „Водно огледало” на р. Арда, изграждането на парк Арпезос и предвидените в 
настоящата мярка проекти за залесяване обстановката за повърхностните води в 
общината ще се подобри значително.  

Макар и разположен на територията на община Черноочене язовир „Боровица” 
е от изключително значение за водоснабдяването на община Кърджали, тъй като от 
него се водоснабдяват град Кърджали и 22 села от общината. На него е изградена и 
пречиствателна станция за питейни води ПСПВ към хидрокомплекс Боровица. През 
последните години са констатирани редица случаи на сериозни битови замърсявания, 
което изисква редица мерки за подобряване качеството на водата в него, включително 
и редовен контрол.  

 
Програма 2.2.1: Подобряване качеството на водите на яз. Боровица  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Укрепване бреговете на 
язовир Боровица и 
изграждане на технически 
съоръжения за борба с 
ерозията, вкл. горски 
пътища за достъп до 
засегнатите райони 

2009-2011 600 000 

ОП ОС 
ПУДООС 
Национален 
бюджет 

 

БД 
Община 

РДГ Кърджали 
ДГС Кърджали  
ДЛС Женда  

 

Залесяване на проблемни 
участъци от водосбора на 
язовир Боровица  

2009-2011 55 000 

ОП ОС 
ПУДООС 
Национален 
бюджет 

 

БД 
Община  

РДГ Кърджали 
ДГС Кърджали  
ДЛС Женда  

 
Иницииране и 
провеждане на съвместни 
тримесечни проверки за 
контрол на качеството на 
отпадъчните води на 
яз.Боровица 

периодично 7 500 
Национален 
бюджет 

БД 
Община  

ВиК дружество 
 

 
 

Програма 2.2.2: Подобряване качеството на водите на язовир „Кърджали” и 
язовир „Студен Кладенец” 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  
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Укрепване бреговете на 
язовири Кърджали и 
Студен кладенец чрез 
залесяване  

2010-2013 500 000 

ОП ОС 
ПУДООС 
Общински 
бюджет 

Национален 
бюджет 

БД 
РДГ Кърджали, 
ДГС Кърджали  
ДЛС Женда  

 

Почистване на акваторията 
на язовир „Кърджали” и 
прилежащите брегове от 
леки битови отпадъци 

2010-2013 120 000 

ОП ОС 
ПУДООС 
Общински 
бюджет 

Национален 
бюджет 

БД 
Община  

РДГ Кърджали, 
ДЛС Женда  

 
 
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Прилагането на националното законодателство в областта на отпадъците 
налага предприемането на действия за оптимизиране на системата за събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци (обхващане на всички населени места в 
системите за сметосъбиране и сметоизвозване, осигуряване на съвременни контейнери 
за събиране (вкл. и разделно) на отпадъците и съответното транспортно оборудване, 
оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци, въвеждане на практики и системи за разделяне на рециклируеми материали, 
биоразградими отпадъци, строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци и т.н..  

Предварителното третиране и вторичната преработка на отпадъците е от 
определящо значение за подобряване качеството на околната среда, чрез намаляване 
на количествата депонирани отпадъци и осигуряване на чиста и здравословна среда за 
местното население. С изпълнението на директни мерки и програми до 2013 г трябва 
да бъдат достигнати националните цели по отношение управление на отпадъците. 
Най- малко 33% от всички битови отпадъци трябва да бъдат рециклирани, а до 35% да 
бъде увеличено оползотворяването и повторната употреба на строителните отпадъци. 
До 2013 г. 54,9% от отпадъците от опаковки трябва да са рециклирани и 56% 
оползотворени. Разделното събиране на отпадъци следва да бъде въведено във всички 
населени места до 5 000 жители. Община Кърджали си поставя за цел въвеждане на 
разделното събиране на отпадъците в населените места с население над 500 жители.  

Предимство за общината е, че на нейна територия се изгражда модерно 
Регионално депо за управление на отпадъците. Като част от системата за интегрирано 
управление на отпадъците в него ще се изгради и компостираща инсталация за 
“зелени отпадъци”. Предвижда се да продължи и започнатото въвеждане на 
“домашното компостиране” в общината, особено в селата и вилните зони. 

В програмата се залага и изграждане на специално съоръжение за обезвреждане 
I оползотворяване на отпадъците от строителството в т.ч и разрушаването на сгради, 
които постоянно се увеличават.  
 

Мярка 3.1: Подобряване ефективността на системата за управление на 
отпадъците 
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Големият брой на населените места (118) сериозно затруднява организираното 
сметосъбиране и извозване в селата, особено през зимните месеци. Настоящата мярка 
предлага оптимизиране на транспортните схеми и поетапно въвеждане на разделното 
събиране, което ще подобри ефективността на системата за събиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци в общината. 
Общинската администрация е поела ангажимент за почистване и рекултивация на 
нерегламентираните сметища, както и за недопускане на нови такива. Настоящата 
програма предвижда закриване на останалите такива микросметища с цел 
подобряване на екологичната обстановка в тези населени места.  
 
 

Програма 3.1.1: Подобряване ефективността на системата за събиране на 
битовите отпадъци 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Оптимизиране на транспортните 
схеми за събиране и извозване 
на отпадъците  

2009-2010 50 000 
Общински 
бюджет 

Община 

Разширяване на системата за 
разделно събиране на 
отпадъците от опаковки в град 
Кърджали 

2009-2010 6 500 ЕКОПАК ЕКОПАК 

Въвеждане на разделно 
събиране в населени места на 
община Кърджали с население 
над 500 жители 

2011-2013 25 000 ЕКОПАК ЕКОПАК 

Ликвидиране на 
нерегламентирани 
микросметища в селата 

2009-2011 45 000 
Общински 
бюджет 

Община 

 
Програма 3.1.2: Оползотворяване на отпадъците и намаляване количествата 

за обезвреждане чрез депониране  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Изграждане на Регионалния 
център за управление на 
отпадъците Кърджали, вкл. 
сортираща и компостираща 
инсталация 

2009-2010 26 млн. лв. 
ИСПА и 

Национален 
фонд 

Община, 
МОСВ 

Изграждане на съоръжение за 
оползотворяване на отпадъците 
от строителството  

2012-2013 750 000 ПУДООС Община 

Поетапно въвеждане на 
“домашно компостиране” в 24 
населени места 

2010-2013 200 000 ПУДООС Община 

Подобряване на системата за 
обратно приемане на опасни 
отпадъци от бита (батерии, 

2010-2011 30 000 
Общински 
бюджет 

Община 
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лумен. лампи, GSM и т.н) 
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Устойчивото управление на водите, почвите и горите в общината са сред най-
важните фактори за дългосрочното опазване на природните ресурси и биологичното 
разнообразие на нейната територията. Чистата и здравословна околна среда е от все 
по-голямо значение за човешкото благополучие и развитие. Измененията на климата и 
екосистемите оказва все повече преки и косвени последици върху здравето на хората. 
Това изисква постоянно съхранение и възстановяване на природните и биологични 
ресурси на територията на общината.   

Усилията следва да бъдат насочени към постигне на такова качество на 
околната среда, при което степента на предизвиканото от човешка дейност 
замърсяване да не оказва съществено влияние върху средата и да не представлява риск 
за здравето на населението. За целта е необходимо да бъдат изпълнени серия от мерки 
за постигане на високо качество на околната среда.  

Община Кърджали е с добре съхранени природни ресурси (в т.ч и природни 
забележителности и защитени местности) и богато биологично разнообразие. Това 
заедно с разнообразните туристически ресурси (културно историческо наследство, 
язовири и микроязовири) създава предпоставки за развитие на различни форми на 
устойчив туризъм.  

Предизвикателство пред общината е намирането на точния баланс между 
опазването на околната среда, културно историческото наследство и развитието на 
туристическа дейност, която едновременно да съхранява и популяризира местните 
ресурси.  
 

Мярка 4. 1: Опазване на биологичното разнообразие  

Местата, попадащи в екологичната мрежа Натура се определят в съответствие с 
две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – 
Директива 92/43/ЕЕС  за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна (Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите 
птици (Директива за птиците).  

След заповедите за обявяване на зоните по Натура 2000, се предвижда 
разработване на планове за тяхното управление. И в двата процеса, обявяване и 
управление, общината има важна роля и функции, съгласно националното 
законодателство и добрите практики.  

На територията на общината се намират редица природни зони и 
забележителности, които представляват интерес за посещение и изучаване (ПЗ 
„Каменната сватба”, ЗЗ ”Студен кладенец”, ЗМ Юмрук скала, ЗМ Средна Арда). За 
целта тези обекти трябва да бъдат социализирани и популяризирани. Въпреки 
направените инвестиции и подобрения, недостатъчно добре се използва 
рекреационния потенциал на язовирите Кърджали и Студен кладенец за развитие на 
туризъм.  
 

Програма 4.1.1: Участие в управлението защитените зони по Натура 2000 и 
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съхранение на природното богатство 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Участие в управление на 
зони по Натура 2000 

постоянен - 

Национален 
бюджет 

 
ОП ОС 

РИОСВ 
Хасково 

РДГ и ДГС 
Кърджали 
ДЛС Женда  
Община 

Изграждане на Посетителски 
информационен център за 
защитена зона ”Студен 
кладенец” в с. Калоянци 

2010-2011 380 000 ОП ОС Община 

Проучване, проектиране и 
изграждане на екологични 
коридори (залесяване) между 
ЗЗ “Студен кладенец”, ПЗ 
“Каменната сватба” и 
“Перперикон” 

2011-2013 220 000 
ПУДООС 

ПEТС-Гърция 
 

РДГ и ДГС 
Кърджали 

 
Община 

Опазване на чапловата 
колония 

2010-2013 20 000 
ПEТС-Гърция 
Общ. бюджет 

Община 

 
Програма 4.1.2: Развитие на устойчиви форми на туризъм 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Устройствено планиране на 
териториите за развитие на 
устойчив туризъм в районите 
на язовир „Кърджали” и 
язовир „Студен Кладенец” 

2010-2011 300 000 
Национален 
бюджет 

Община 

Развитие на туристическа 
екологична инфраструктура 
(изграждане на екопътеки, 
маршрути и др.), свързана с 
предлаганите туристически 
услуги на територията на 
общината 

2009-2013 400 000 
Общ. Бюджет 
ПEТС-Гърция 

ОП РР 

РДГ и ДГС 
Кърджали 
ДЛС Женда 
Община 

Подобряване и ремонт на 
екопътеката от Болярци до 
Перперикон 

2010-2011 30 000 
Общ. Бюджет 
ПEТС-Гърция 

ОП РР 

ДЛС Женда 
Кърджали 
Община 

Разработване и предлагане 
на интерактивни форми за 
реклама и популяризиране 
на предлаганите 
туристически продукти на 
територията на общината 

постоянен 100 000 
Общ. Бюджет 
ПEТС-Гърция 

ОП РР 
Община 

 
Мярка 4.2: Устойчиво управление на земите и горите общинска 
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собственост 

В рамките на тази мярка се планират дейности, пряко свързани с 
възможностите за устойчиво управление на земите и горите, като се запазват техните 
основни функции, природни местообитания, производителност, възобновителен 
капацитет, жизненост и потенциал. Общинските земи и гори следва да бъдат 
оценявани и от гледна точка на екологичното им въздействие. 

Въпреки, че земите и горите общинска собственост не са много като площ, е 
необходимо да се предприемат действия за ограничаване деградацията на земите 
(водна и ветрова ерозия, замърсяване, загуба на биоразнообразие, вкисляване и т.н.). 
Това ще стане чрез използване на устойчиви форми на земеделско и горско 
стопанство, подобряване на хидрологичните функции на горските екосистеми и 
засилване на техните защитни, рекреационни и други екологични функции.  

Значителен проблем за община Кърджали е наличието на голям брой 
замърсени в миналото земи. В настоящата мярка са предвидени проекти, които ще 
намалят риска за околната среда и хората засегнати от този казус.  

В настоящата мярка се предвиждат проекти, които да подобрят състоянието на 
общинските гори. Залагат се и проекти, които предпазват горските територии от 
различни природни бедствия - пожари, наводнения, ветровали и насекомни вредители.  
 

Програма 4.2.1: Устойчиво управление на земите общинска собственост 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Прилагане на различни 
форми/ схеми за 
стопанисване на 
слабопродуктивни и 
замърсени общински 
земи 

2010-2013 20 500 
ПРСР 

ПУДООС 
Община 

 

Изпълнение на програмата 
за отстраняване минали 
щети по отношение на 
замърсените земи 
(очистване чрез залесяване 
и създаване на овощни 
насаждения) 

2009-2010 1 119 517 
Национален 
бюджет  

МОСВ 
Община 

 
Програма 4.2.2: Устойчиво управление на горите общинска собственост 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Превантивни дейности за 
борба с горските пожари 
и други природни 
бедствия в горите 
общинска собственост 

2010-2012 25 000 
ПРСР 

Национален 
бюджет 

РДГ и ДГС 
Кърджали 
Община 

 

Изработване и 
изпълнение на 
лесоустройствени 

2010-2013 50 000 
ПРСР 

Национален 
бюджет 

РДГ и ДГС 
Кърджали 
Община 
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проекти за горите 
общинска собственост 

 

 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Доброто административно управление и оптималната институционална 
структура са важен фактор за местното устойчиво развитие. Те допринасят за 
повишаване ефективността на предприеманите от публичната администрация 
действия на местно ниво.  

Изключително важно за съхранението на околната среда е отношението на 
местното население към нея. В тази връзка се предлагат мерки за обучение и 
възпитание на подрастващото поколение чрез множество тематични информационни 
кампании. Това е поколението, от което в най-голяма степен ще зависи бъдещето 
качество и състояние на околната среда в общината.  

Предвидени са мерки за повишаване информираността и познанието на 
местното население за състояние на околната среда в общината. Специално внимание 
се отделя на населението на град Кърджали чрез мерките за редовното осведомяване 
за качеството на атмосферния въздух (информационно табло, ел. бюлетин, листовки).  
 

Мярка 5.1: Повишаване на административния капацитет 

Мярката цели укрепване на административния капацитет на общинската 
администрация за определяне на отговорностите и дейностите по координация и 
прилагане на предвидените мерки. Това ще се постигне с редовното информационно 
осигуряване на общинската администрация за оценка на състоянието на компонентите 
на природната среда. Предвижда се и обучение на служителите за прилагане на 
промените в екологичното законодателство. Ефектът от тази мярка ще бъде още по-
голям, ако информацията своевременно се оповестява, което освен че ще повиши 
нивото на информираност и инициативност, ще допринесе за изграждане на 
екологично съзнание сред местното население.  

Втората програма на тази мярка е изцяло насочена към създаването на 
необходимата институционална рамка за управление на околната среда чрез 
актуализация на съществуващите и разработване на нови програми в общината.  
 

Програма 5.1.1: Подобряване на координацията и капацитета на 
компетентните органи за/по прилагане на екологичното законодателство в рамките 
на общината  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Информационно 
обезпечаване на общината с 
данни за състоянието на 
компонентите на околната 
среда 

Постоянен 15 000 
Общински 
бюджет 

Община 

Засилен еко контрол от Постоянен - Общински Община 
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сдружение „Обществен ред” бюджет 
Регулярно обучение на 
служителите за прилагане на 
екологичното 
законодателство 

Постоянен - 
Общински 
бюджет 

Община 

 
Програма 5.1.2: Актуализация и въвеждане на нови общински програми, 

наредби и правилници, подпомагащи управлението на ОС  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Актуализиране на програма 
за управление на отпадъците 
калкулирани в РЦУО 

2010-2011 30 000 
Общински 
бюджет 
ОП ОС 

Община, 
МОСВ 

Актуализиране на 
програмата за КАВ 2009–2010 15 000 

Общински 
бюджет 
ОП ОС 

Община, 
МОСВ 

Изготвяне на програма за 
лечебните растения 2009 5 000 

Общински 
бюджет 
ОП ОС 

Община, 
МОСВ 

Актуализация на общинската 
наредба за опазване на 
околната среда 

2009 1 000 
Общински 
бюджет 
ОП ОС 

Община, 
МОСВ 

Разработване на общинска 
програма за опазване на 
почвите 

2009 5 000 
Общински 
бюджет 

Община 

 
Мярка 5.2: Повишаване на общественото съзнание, образование и 

информираност на населението за формиране на нови модели на поведение 

Мярката е насочена към повишаване на осведомеността и съзнанието на 
обществото за съхранение и използване на природните ресурси. За тази цел се 
предвижда създаването на екологичен електронен бюлетин на интернет страницата на 
общината, който ще съдържа резултати и информация от ежемесечните 
мониторингови доклади за състоянието на компонентите на околната среда в 
общината. 

По този начин ще се насърчи участието и отговорността на гражданите в 
предлагането и вземането на решения свързани с околната среда. Ще бъдат 
предприети действия за активизиране на населението, като периодично ще бъдат 
организирани информационни кампании. Общината има натрупан опит в тази сфера, 
особено по отношение на работата с младото поколение, което е приоритетно за нея. В 
град Кърджали има Еко клуб, в който младите хора се обучават и занимават с 
местните екологични проблеми. С подкрепата на общинска администрация Кърджали 
редовно се отбелязват международни и регионални празници свързани с околната 
среда (Ден на Земята, Ден на р. Арда, Ден на Околната среда, Ден без автомобили и 
т.н). Тези инициативи оказват възпитателен и обучаващ ефект на обхванатото 
население, което изисква тяхното провеждане да продължи и за в бъдеще.  
 

Програма 5.2.1: Подобряване на обществения достъп до информация за 
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състоянието на околната среда  

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

Инсталиране на 
информационно табло 
показващо резултатите от 
мониторинга на въздуха в 
реално време 

2009 5 000 
Общ. бюджет 

 
Община 

Създаване на екологичен 
електронен бюлетин на 
интернет страницата на 
общината 

2009 2 000 
Общ. бюджет 

 
Община 

Издаване на листовки за 
уведомяване на населението 
за годишните резултати от 
мониторинга на КАВ 

2009 10 000 
Общ. бюджет 

 
Община 

Своевременно запознаване 
на население с промените в 
екологичното 
законодателство 

Постоянен 5 000 
Общ. бюджет 

 
Община 

 
Програма 5.2.2: Организиране и провеждане на подходящи информационни 

кампании за опазване на околната среда 

Име на проекта Период Индикативна 
стойност 

Финансов 
източник 

Отговорна  
институция  

− За разделно събиране на 
отпадъците 

− За качеството на въздуха  
− За енергийна 

ефективност 
− За опазване на 

биоразнообразието 
− За опасните отпадъци от 

бита (вкл. и в 
магазинната мрежа) 

2 пъти 
годишно 

6 000 
Общ. бюджет 
ПEТС-Гърция 

 

Община 
Екопак 

„Зелени” информационни 
събития и кампании от 
„Ученици за Ученици” 

Ежегодиш

но 
4 000 

Общ. бюджет 
ПEТС-Гърция 

 

Община 
НПО 

Регулярно отбелязване на 
празници свързани с 
околната среда  

Ежегодиш

но 
3 000 

Общ. бюджет 
ПEТС-Гърция 

 

Община 
НПО 
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VІ. Организация за изпълнение на програмата. Мониторинг, 
контрол, оценка и актуализация на общинската програма за опазване 
на околната среда 

 
Наблюдението и оценката на Общинската програма за опазване на околната 

среда ще се извършва с оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнение 
й. 

Общинската програма за опазване на околната среда на община Кърджали се 
разработва съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с 
указания на Министъра на околната среда и водите. 

Предметът на наблюдение включва изпълнението на целите, мерките и 
проектите на Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани от 
съответните административни структури, организациите и юридическите лица, 
участващи в изпълнението им.  

Наблюдението и изпълнението на Общинската програма за опазване на 
околната среда е отговорност на Кмета на общината и сектор “Опазване на околната 
среда”. В процеса на наблюдение, Общинската администрация осигурява участието на 
организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, 
публичност и прозрачност. Наблюдението е важен елемент, който позволява да се 
засили или намали активността в конкретна насока, да се предприемат коригиращи 
действия, ако напредъкът е неудовлетворителен, или ако условията се изменят.  

Контролът върху изпълнението на Общинската програма за опазване на 
околната среда се извършва от Общинския съвет на община Кърджали, Програмата се 
приема от общински съвет, който контролира и нейното изпълнение. Кметовете на 
общините представят пред общинските съвети всяка година отчет за изпълнението на 
програмата за околна среда. Изготвените отчети се предоставят за информация в 
РИОСВ Хасково.  

Годишният отчет се изготвя от Кмета на общината до края на първото 
тримесечие на следващата година, като се отбелязва напредъка в постигане на 
набелязаните цели, мерки и програми, отчитат се настъпилите промени в 
екологичната обстановка, изменения в законовата и нормативна база и произтичащите 
от това промени в отговорностите и задълженията на местните власти по отношение 
опазване на околната среда. 

Отчетът съдържа описание на предприетите действия от страна на Общинската 
администрация по отношение на осигуряването на ефективност и ефикасност при 
изпълнение на Програмата. В отчета се поместват действията на Общинска 
администрация Кърджали по отношение на наблюдението (основните механизми за 
събиране, обработване и анализ на данни), начините и подходите за осигуряване на 
информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство. Отчетът 
съдържа и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението.   

 
Оценката включва информация от наблюдението и от други източници на 

ефектите от изпълнените интервенции. Извършването на оценката ще осигури на 
управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите. 
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Чрез оценката ще се изясни и ефекта от планираните дейности. Освен констативния 
характер на оценката, тя следва да се представи и пред обществеността, за да се 
запознае местното население с проблемите, планираните инициативи и напредъка в 
постигането на визията и стратегическите цели. 

Наблюдението и оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, 
които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите и мерките на Програмата. 
Екологичната и социално – икономическа ситуация на община Кърджали се определят 
и формулират основни (ключови) и специфични индикатори въз основа на следните 
критерии: 

• Целесъобразност – да съответстват на целите и мерките; 
• Възможност за представянето им в количествено изражение; 
• Разбираемост – да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране; 
• Аналитичност на показателите – да носят достатъчно информация за 

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

йерархично ниво; 
 
За осъществяване на ефективно наблюдение на изпълнението на Програмата с 

цел оценка на постигнатите резултати спрямо предвидените цели и мерки се 
формулират специфични индикатори, които позволяват осъществяване на 
мониторинга в процеса на реализацията й. Изборът на индикатори е съобразен с 
възможността за осъществяване на мониторинг през целият период. Приложеният 
списък с индикатори свързани с измерване на напредъка включва количествено 
представени индикатори, които се допълват от система от данни осигуряващи 
периодичност при тяхното набиране, достоверност на информацията и възможност за 
достъп до тях. 

Индикатори за наблюдение  

Показател Единица Целева стойност 

Ново изградени и доразвити зелени площи Ха 50  

Изградени вело алеи Брой 3  

Деца преминали профилактични прегледи и скрининг Брой 9000 

Население свързано към ПСОВ Процент 75 

Население включено в канализационна мрежа Процент 80 
Население обхванато от системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Процент 99 

Население обхванато от системата за разделно 
сметосъбиране 

Процент 75 

Брой проекти за туристическа инфраструктура 
свързана с околната среда 

Брой 5 

Обучени служители за прилагане на екологичното 
законодателство 

Брой 10 

Средногодишен брой проведени информационни 
кампании свързани с околната среда 

Брой 6 
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Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазване на 
околната среда 

 
Актуализация и допълване на Общинската програма за опазване на околната 

среда се прави от Кмета на община Кърджали при следните обстоятелства: 
• Промени в макроикономическите и международните условия, и 
договорености; 
• Съществени промени в националното законодателство; 
• Други съображения, които ще подобрят изпълнението на плана за 
действие. 

 
Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за 

опазване на околната среда се приемат от Общински съвет Кърджали по предложение 
на Кмета на общината. 

 
При разработването, допълването и актуализирането на програмата се 

привличат и представители на неправителствени организации, на бизнеса и на 
браншови организации.  
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VІІ. Приложения 

 
Приложение 1 Преглед на българското законодателство до септември 2008 г. относно 
правомощията и задълженията на органите на местното самоуправление в областта на 
планирането и управлението на околната среда за изготвяне на Общински програми за 
опазване на околната среда 

Приложение 2 Законодателство до м. септември 2008г. относно правомощията и 
задълженията на органите на местното самоуправление в областта на планирането и 
управлението на околната среда за изготвяне на програми и планове за околна среда 

Приложение 3 Физико-географка карта на община Кърджали 

Приложение 4 Ландшафт 

Приложение 5 Въздух 

Приложение 6 Води 

Приложение 7 Отпадъци 

Приложение 8 Почви 

Приложение 9 Гори 

Приложение 10 Защитени територии 

Приложение 11 Шум 

Приложение 12 Радиационно състояние 

Приложение 13 Данни за земеделската земя в община Кърджали по начин на трайно 
ползване съгласно актуална карта на възстановената собственост и регистъра на 
имотите към нея 


