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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

„Местна инициативна група (МИГ)“ е публично-частно партньорство, учредено 

и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност, 

имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за ВОМР на 

определена територия, в което делът на представителите на публичния сектор, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 

процента. В наименованието на юридическото лице се съдържа обозначението 

„Местна инициативна група“ или съкратено „МИГ“. 

„Местна общност“ са гражданите и юридическите лица, които имат постоянен 

или настоящ адрес или седалище на територията на МИГ и имат взаимен интерес за 

извършване на дейности за постигане на определени допустими цели. 

С цел подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на  

територията на общините Крумовград и Момчилград е създадено сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – общини Момчилград - Крумовград“ по 

смисъла на чл. 37 – 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

Цели на сдружението „Местна инициативна група – общини Момчилград - 

Крумовград“ са: 

- Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: 

конкурентоспособността, опазването на околната среда и природните 

ресурси, подобряване качеството на живот и разнообразяване на 

икономическите дейности в селските райони; 

- Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата 

земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство 

и да допринася за укрепване на селските райони; 

- Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на 

селските райони като развива целева и иновативна политика в селските 

райони; 

- Да спомага за развитието на неземеделски икономически дейности, 

включително туризъм в селските райони; 

- Да създава и развива нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите 

на местното население/общност; 
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- Да подпомага, активизира и разширява транс-националното взаимодействие 

като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; 

- Да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в 

други селски райони на страната; 

- Да работи за засилване на местната идентичност на селските райони; 

- Да спомага за развитието на между-общинското сътрудничество; 

- Да съдейства за увеличаване на местния капацитет и знания в района на 

общините Момчилград и Крумовград за придобиване на умения и постигане 

на обществена активност и за осигуряване на човешките ресурси в цялостно 

обезпечение на дейностите и за прилагане на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие; 

- Да работи за разширяване на достъпа до доходи за местните жители; 

- Да работи за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни 

продукти; 

- Да работи за увеличаване на възможностите за подобряване участието и 

организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските 

райони; 

- Да повишава образователното равнище на населението чрез активно 

включване на местната общност във форми на продължаващо обучение за 

възрастни; 

- Да участва в национални и международни мрежи на местни инициативни 

групи за развитие на селските райони; 

За постигане на целите на сдружението за развитие на туризъм в селските 

райони, а съответно и повишаване на атрактивността и конкурентоспособността на 

района се изпълнява услугата: Изготвяне на анализ на сектор Туризъм на територията 

на МИГ Момчилград-Крумовград, съгласно Договор № 5, сключен между „Местна 

инициативна група - общини Момчилград и Крумовград“ и „ГЕОГРАФИКА” ООД. 
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2. Район МИГ Момчилград-Крумовград 

 

Транспортно-географско положение 

Общините Момчилград и Крумовград са разположени в южна централна част на 

България и заемат съответно централната и югоизточна част на област Кърджали. 

Общините граничат с Република Гърция на юг и с общините Ивайловград и 

Маджарово на изток,  Стамболово и Кърджали на север, Джебел на запад и Кирково на 

югозапад. Община Крумовград включва 79 населени места, а община Момчилград – 48.  

Най-близкият граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) е при проходът 

Маказа, отстоящ на 46,2 км от гр. Момчилград и на 56 км от гр. Крумовград. ГКПП 

Капитан Андреево отстои на 135 км от г. Крумовград и на 141 км от гр. Момчилград 

През територията на района преминава Път І-5 Кърджали – Подкова, който е част от 

Трансевропейската транспортна мрежа – коридор № 9, свързващ Финландия и Русия с 

Гърция през Румъния и България. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас и е част 

от път E-85 на територията на България. Той е един от четирите първокласни маршрута, 

прекосяващи България от север на юг, и е основната връзка по направлението „Север-

Юг”. Това предопределя и стратегическото транспортно-географско място на района и 

естествен кръстопът, приемащ и насочващ пътнико-потока. Автобусният и 

автомобилен транспорт са силно развити, с преки линии както до големите градове в 

страната, така и до страни като Турция, Холандия и Германия. Проходът Маказа 

допринася за увеличаване броя, както на гръцките туристи, така и на туристи от 

останалите държави в източна Европа. Град Момчилград вече е по-удобен изходен 

пункт за организирани туристически посещения до културно-историческите паметници, 

до природните забележителности в региона и не на последно място - приятно място за 

спокоен отдих и почивка в гостоприемните и изискани ресторанти и хотели. 

Релеф и климат 

В геоморфоложно отношение територията на общината попада изцяло в 

границите на Рило-Родопската морфоструктура и по-конкретно в Източнородопската 

природо-географска област. Релефът е полупланински и хълмист.  Най-високата точка 

е при Мъгленик – Коджаделе (1266 м.). Като цяло районът на Източните Родопи се 

характеризира със сравнително ниска надморска височина, като хълмистият пояс (200-

600м.н.в.) заема 71,5% от общата територия, докато средно планинският (1000-

1600м.н.в.) е представен на едва 0,2% от територията. Именно от тези средно 
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планински части водят началото си много от притоците на р. Върбица и р. Крумовица, 

като Стръмни рид се явява и водораздела между двете реки. 

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от т.нар. 

Източнородопска синклинала на север и Източнородопска антиклинала на юг. Тук се 

разкриват различни по възраст и устойчивост скали. Най-стари са метаморфните, а по-

млади – седиментните. Същевременно се е наблюдавала проява на вулканизъм, като са 

се образували риолити, андезити и други вулкански скали. Гюмюрджинско-

Мъгленишката част е представена от допалеозойски и палеозойски метаморфити и 

филитоиди. В общините Крумовград и Момчилград се намират обекти, които показват 

геоложката история района. Именно тези обекти биха могли да представляват 

потенциал за развитие на туризма. 

На места има наличие на окарстени карбонатни скали. На територията на 

общината са разположени множество пещери. Някои от тях са: „Огледалната пещера” 

(дължина 157 м., разположена в землището на с. Рибино); „Пещерите” (шест пещери, 

разположени в землището на с. Орешари, местността Моста) и „Самара” (дължина 327 

м., разположена в землището на с. Рибино). 

Заемайки източните части на Родопите, климатът в района попада в преходно-

средиземноморската климатична област и се характеризира като 

умереноконтинентален до средиземноморски. Областта се намира под преобладаващо 

средиземноморско климатично влияние – особено по отношение на 

средиземноморските циклони. Освен това благодарение на по-голямата си откритост 

на север през зимното полугодие осезаемо се усеща влиянието на студените 

континентални въздушни маси, които нахлуват откъм север. Активната циклонална 

дейност през зимното полугодие е причина както за задържането на относително 

високо ниво на температурата, така и за увеличаване на валежите, които в по-голямата 

си част имат фронтален характер. Средната януарска температура е положителна. В 

повечето случаи валежите са от дъжд, като са редки случаите, в които снежната 

покривка остава в продължение на 5-6 дни. Лятото се характеризира с по-оскъдни 

валежи, твърде високи екстремни температури и много слънчеви дни. Нахлуването на 

горещи тропични въздушни маси обуславят и настъпването на засушливи периоди. 

Изтъкнатите климатични условия са благоприятни за виреенето на редица 

топлолюбиви едногодишни култури и особено за висококачествените тютюневи 

сортове. Високата температурна сума на активния вегетационен период (3100-3500°С), 

както и ниските температури през зимата предоставят и добри възможности за 
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отглеждане на многогодишни субтропични видове на открито. 

Типичен пример за проява на локални за България ветрове тук е присъствието 

на фьон – топъл южен вятър, проявяващ се рано на пролет. Средната му скорост е 

около 10-20 м/с, но достига и до 30-40 м/с. 

Основните водни артерии в района са двата големи притока на р. Арда - реките 

Върбица и Крумовица. Вследствие на различни фактори, влияещи за формирането и 

териториалното разпределение на водите, както и за гъстотата на речната мрежа са се 

формирали водопади, някои от които са обявени за природни забележителности, като 

„Душан“ (в землището на с. Красино), „Буреще“ (в землището на с. Падало), 

„Водопада“  (в землище на с. Джанка) и „Мандрата“ (землището на с.Чал). 

В община Крумовград има няколко язовира с местно значение, а именно яз. 

„Сливарка“ 1 и 2, яз. „Голямо Каменяне“, яз. „Черничево“. На границата с община 

Кърджали е разположен яз. „Студен кладенец”. 

Растителен и животински свят 

Интересните и уникални природни забележителности предлагат добри 

възможности за развитие на различните форми на алтернативен туризъм. 

В южната част на Източните Родопи, разнообразният релеф и климатични 

условия са само част от природните предпоставки за разнообразието на видове, 

местообитания и ландшафти на  разглежданата територия. 

В ландшафта на района се намират някои от най-ценните дървесни и растителни 

видове, вписани в Червената книга на България – румелийско подрумиче, родопски 

силивряк, азиатска каменоломка, сбита поветица, френска жълтица, южно подрумче и 

др. В община Момчилград, близо до с. Равен е разположен и природният резерват 

„Боровец” с площ от 36 хектара и средна надморска височина 400 м. Това е горски 

черборов резерват и представлява най-източното черборово насаждение у нас. 

Резерватът е с ясно очертани две формации – черен бор и вергилиев дъб. Ясно изразено 

е и присъствието на типичната за района естествена растителност. Освен черен бор, в 

дървесния състав участват още значително количество зимен дъб, по-малко благун и 

още по-малко келяв габър. Средната възраст на боровите дървета е 130 г., а на най-

старите 180. Друга природна забележителност в общината е Вкаменената гора, 

обхващаща площ от 7.3 хектара. Това е единствената в света каменна гора, в която 

дърветата са останали прави както преди милиони години. В община Крумовград са 

обявени четири защитени зони, един резерват, пет защитени местности и шест 

природни забележителности. 
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Фауната в региона се характеризира с богато разнообразие на птици, бозайници 

и влечуги. Тук се намира едно от двете естествени убежища на грабливи птици в 

Европа, с представители на видовете – белоглав лешояд, египетски лешояд и сокол 

скитник, със статут на застрашени или редки. Те са включени в 2 зони по Европейската 

мрежа Натура 2000, като една е обявена по Директивата за птиците и една е по 

Директивата за местообитанията. Разпространени са сърна, муфлон, дива свиня, 

лисица и др. На места, особено по северната граница на община Крумовград, може да 

бъде забелязан елен лопатар. Срещат се също костенурки, зайци и др. В реките 

обитават шаран, сом, каракуда, мряна, костур и др. 

Население 

Общо населението в двете общини към 2017 г. е  32 512 души, от които 16 921 в 

община Крумовград и 15591 в община Момчилград. През последните 10 години се 

следва общата демографска тенденция за страната към намаляване на населението, 

макар за региона темповете да са по-бавни от средното за страната, което се дължи 

основно на спецификата в етническата структура в региона. 

 

Фигура 1 Брой население в общините Крумовград и Момчилград за периода 

2008-2017 г. Източник: НСИ 

 

Икономика 

По отношение на БДС по икономически сектори, водещ сектор в областта е този 

услугите, който формира повече от половината БДС в областта. 
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Таблица 1 Икономически показатели за област Кърджали 2016 г. 

област 

БДС - 

млн. 

лв. 

БДС по икономически 

сектори - млн. лв. 

 
БВП - 

млн. 

лв. 

БВП 

на 

човек - 

лв. аграрен индустрия услуги 

Кърджaли 893 140 288 465 1035 6854 

Източник: НСИ 

Заетите в хотелиерството и ресторантьорството към 2016 г. са 1242, което 

представлява, 4,1% от заетите в областта. През последните години се забелязва ръст на 

заетите в сектора, като от 2010 г. тази тенденция не се променя. 

 

Фигура 2 Наети лица по трудово и служебно правоотношение към 2016 г. в 

област Кърджали, Източник: НСИ 

 

Културно-историческото развитие  

Районът на МИГ Момчилград-Крумовград притежава значителен културен 

потенциал. Недвижимите културни ценности в района свидетелстват за историята, бита 

и културното развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на 

културната идентичност. 

На територията на МИГ се пазят множество следи от историческо развитие на 

района, предимно от тракийската епоха. Наблюдава се голяма концентрация на 

праисторически каменни светилища, които са свидетелство за съществуването по тези 

земи на непроучена древна цивилизация.  Сред най-известните културни обекти в 

района са култовият център „Татул” край едноименното село, скалното светилище в 
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местността „Харман Кая” край село Чобанка, както и шарапаната (скална винарна) 

край село Вряло, Средновековна скална обител („Дупка на поп Мартин”), 

Тракийско светилище, местност „Ада тепе“ Значителен е броят на обектите на 

културното наследство, декларирани по ЗКН.  

Историко-географското развитие е в основата на културното напластяване и 

именно то дава възможност за изграждане на сътрудничество със съседните общини и 

формиране на културни зони за туризъм и рекреация, които в съчетание с народните 

традиции и културните обичаи на местната общност изграждат атрактивна културна 

среда.   

Изводи: 

Като цяло районът, обхващащ територията на „Местна инициативна група – 

общини Момчилград - Крумовград“ , притежава висок природен потенциал и богата 

културна история, които са предпоставка за развитие на сектора туризъм, както и 

свързаните с него икономически дейности. Наличието на природни феномени и 

забележителности, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни 

климатични условия, разнообразна горска растителност и срещани животни, са 

отлични условия за развитието на отдиха и туризма. Районът е достъпен и е с добри 

условия за почти всички видове и форми на алтернативен туризъм. Многобройните 

видове билки и редки защитени растителни видове създават възможности за 

доразвиване и обогатяване на туристическите продукти. Умереният климат, чистият 

въздух, слънчевите дни, малките денонощни и годишни температурни амплитуди,  

също са важна предпоставка  за привличане както на  български, ката и на 

чуждестранните туристи. 

 

3. Оценка на туристическия потенциал 

 

3.1. Туристически ресурси 

 

Оценката на туристическия потенциал на територията на МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград включва наличните туристически ресурси, класифицирани в 

3 основни групи за целите на настоящия анализ: недвижими културни ценности, 

религиозни обекти и природни обекти и местности. 
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Община Момчилград 

Недвижими културни ценности 

В община Момчилград са идентифицирани 40 археологически и исторически 

обекти, обявени за недвижими културни ценности. Водещи за развитието на туризма са 

следните: 

КУЛТОВ КОМПЛЕКС ТАТУЛ 

На около 20 км източно от гр. Момчилград край с. Татул е разположен 

впечатляващ култов комплекс, един от най-значимите в региона и България – „Култов 

център – Татул“. Върху доминираща скала, до която водят изсечени в скалата стъпала, 

е оформена куполна гробница с два гроба, които са покривани с плочи. Единият 

саркофаг е изсечен отгоре, върху изравнена площадка и е ориентиран на изток. Вторият 

е изсечен странично, на южната част на изсечена пирамида, под висок, арковиден свод. 

Обектът е с категория „национално значение“ – обявен за групова недвижима 

културна ценност (НКЦ), включваща следните 8 единични НКЦ - Скални дискове в 

южния край на селото, Средновековна крепост – м. „Кая башъ“ (Средновековен 

некропол в м. „Халка тарла“), Средновековен некропол – м. „Кръглата нива“ (Халка 

тарла), Средновековно селище в м. „Халка тарла“, Скални ниши в м. „Вежица“, Скално 

светилище – м. „Каменна глава“ (Кая башъ) в м. „Вежица“, Плосък некропол на 

възвишение Харманджик и Надгробна могила на хълм Елтепе. 

 ХАРМАН КАЯ 

Това е скално изсечено светилище, разположено на невисоко плато на около 2 км  

източно от с. Долна Чобанка. В близост са формирани две малки пещери. Ранните 

археологически струпвания на скални фрагменти се отнасят към късноенеолитната 

епоха. Из цялата площ се забелязват изсечени в скалите съоръжения – помещения, 

кръгли и трапецовидни ниши, гробници, щерни, концентрични кръгове, наподобяващи 

слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала. Харман кая има всички шансове да се 

превърне в невероятна научна и туристическа атракция, след провеждане на 

археологически разкопки и утвърждаване на туристически маршрут. 

КРЕПОСТ АСАРА 

Средновековна крепост, изградена през ХІ-ХІІ век на доминираща височина в 

района на рудник „Звездел“, с. Ралица. Открояват се останките на две големи кули, 

като в едната от тях има следи от жилищни щения и параклис. На по-късен етап двете 

кули са свързани чрез крепостна стена. Голяма част от стените на крепостта са били 

дървени. Две кули са свързани чрез проход, изсечен в скалите. По време на 
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извършените археологически разкопки в параклиса е открита уникална икона от ХІ век, 

основата на която е изработена от еленова кост, а върху нея са монтирани прецизно 

изработени медальони с образи на светци, с обкови от злато и сребро и ажурни 

инкрустации. 

ГОЛЕМИЯТ И МАЛКИЯТ КАЗАН 

Те се намират в местността „Казан беюг“ край махала Въз на с. Равен. До обекта 

може да се достигне до ясно открояваща се пътека, непосредствено преди първите 

къщи на махала Въз от с. Равнец. В местността „Казан беюг“ се извисява комплекс от 

интересни скални образувания, разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с 

височина над 30 м. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, 

жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши и добре запазена гробница с жлеб за 

затваряне. 

РИТУАЛЕН КАМЪК – ШАРАПАНА 

Намира се край махала „Гузоллар“ на с. Вряло и е изцяло запазена. Шарапаната 

се състои от два басейна, разположени стъпаловидно и свързани чрез улей. Единият е с 

кръгла форма, а вторият басейн под него е с елипсовидна форма. Предполага се, че 

шарапаните датират от 700-800 г. преди н. е. и са се използвали за преработка на грозде 

във вино. Те са издялани в скалите преливници, преси за изтичане на ритуален, свещен 

гроздов сок, който се е пиел на съответните празници. Виното е било свързано с култа 

към бог Дионисий и орфическите вярвания. 

ТРАКИЙСКИ СКАЛНИ НИШИ 

В района на община Момчилград се наблюдава най-голяма концентрация на 

праисторически каменни светилища. Датирани към новокаменната епоха, те са 

свидетелство за съществуването по тези земи на непроучена древна цивилизация. 

Първоначално хората издълбавали или допълнително обработвали нишите в естествено 

стърчащите скали, а по-късно обособявали цели свещени комплекси около тези места, 

където извършвали различни ритуали. 

Такива скални ниши, днес могат да се видят в селата Татул, Равен, Биволяне, 

Неофит Бозвелиево, Чайка, Друмче, Обичник, Чуково, Кос, Лале и Чомаково. Част от 

тях са в съседство със скални гробници и светилища. 

МУЗЕЙНА СБИРКА И КАРТИННА ГАЛЕРИЯ 

На територията на община Момчилград функционира читалище „Нов живот“. В 

него е изградена музейна сбирка и картинна галерия. Представлява добре подредена и 

изложена експозиция с предмети от бита и традициите на хората тук и находки от 
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многовековната история по тези земи. В картинната галерия има творби на десетки 

изявени художници и броят им надхвърля 250. 

КОНАК НА АЛИ БЕЙ  

Конакът на Али Бей се намира в с. Нановица и е построен е през 1851 г. от 

заможния турски бей Али и до днес е запазен. Оттам и названието на селото сред 

местното население – „Конак“. Стаите са с оригинална дърворезба, на много места по 

ъгловите градежни камъни има украса. Къщата е с типична архитектура на края на 

XVIII-XIX век. 

 

Религиозни обекти 

ЦЪРКВА „СВ. ЦАР БОРИС І МИХАИЛ І” И КОСТНИЦА 

Християнският храм е построен през 1938 г. в центъра на Момчилград. През 

2009 г. е обновен цялостно. До църквата през 1970 г. е изградена Костница в памет на 

загиналите през Руско-турската война и Балканската война. Комплексът се допълва и 

от паметника на ген. Никола Генев – командир на кърджалийския отряд по време на 

Балканската война. На национални и официални празници на костницата се полагат 

венци и цветя в памет на героите, загинали за Родината. 

СТАРАТА ДЖАМИЯ  

Джамията се намира в близост до центъра на Момчилград. Построена е преди 

около 300 години и постоянно е използвана, като действащ религиозен храм. През 2004 

г. е извършен цялостен ремонт, който и придава нов вид и типични за исляма 

архитектурни черти. Тя е единствената джамия в областта с две минарета. 

РЕЛИГИОЗЕН КОМПЛЕКС „ЕЛМАЛЪ БАБА” 

Текето на Елмалъ баба е исторически обособен и действащ религиозен комплекс, 

състоящ се от тюрбе, джамия, обреден дом и прилежащи сгради. Намира се в близост 

до с. Биволяне и Харман кая. Изграден е през втората половина на XIV век и винаги е 

бил религиозен и културен център на алианите – бекташии. В местността се намира и 

многовековно гробище. Там е функционирало и най-голямото и известно медресе с 

богата библиотека. Текето е свързано с културата и традициите на алианската общност, 

която ежегодно организира там най-големия събор в региона, посещаван масово от 

туристи от страната и чужбина. Тюрбто няма аналог в България – в него са 

разположени 7 безименни гроба. В едната част са погребани шестима мюсюлмански 

светци, а в другата е гробът на много почитаната майка Фатима. В периода 2009 -2011 

година е извършена реконструкция, реставрация и ремонт на сградите в комплекса.  
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Природни обекти и местности 

ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” 

Дивечовъдният участък заема площ от 5186 ха сред изключително красив 

ландшафт в района на вливането на река Нановишка в яз. Студен кладенец. Създаден е 

през 1957 г. заедно с изграждането на язовира. Обхваща площ от 7000 ха, от които 5200 

ха ловна площ. През 1962 г. в стопанството са вкарани първите елени-лопатари, а към 

днешна дата те са над 1000, съжителстващи с диви свине, сърни, зайци, кеклик и др. ДС 

„Студен кладенец” основно се занимава с развъждане и разселване на елени. 

Ловуването се извършва по линията на организиран ловен туризъм.  В рамките на 

стопанството се намира скалния масив „Юмрук кая”, където гнездят белоглав, черен и 

египетски лешояд и скални орли, които са  защитени в цяла Европа. В района убежище 

намират 219 вида птици, от които 59 са в Червената книга на България и 69 са 

включени като защитени по „Натура 2000“. Стопанството разполага с малка хижа на 

брега на язовира и е предпочитано място за отдих, лов и риболов. 

РЕЗЕРВАТ БОРОВЕЦ 

Резерват „Боровец” е един от четирите резервата в Източните Родопи и е с 

национално значение. Намира се в землището на с. Равен и заема площ от 35,90 ха. 

Обявен е за защитен обект със заповед № 2245 от 30.12.1956 г. на МС, с цел опазване 

на най-източното естествено находище на черен бор. Средната му надморска височина 

е 400 м. Флората е доста добре проучена – срещат се освен черен бор, вергилиев дъб, 

космат дъб, дива круша, дива ябълка, червена хвойна и др., както и представители на 

фауната, някои от които са в Червената книга на България и защитени в европейски и 

световен мащаб. Средната възраст на боровите дървета е 130 г., а на най-старите 180г. 

ЗАЩИТЕН ОБЕКТ ВКАМЕНЕНА ГОРА 

Намира се в близост до с. Равен, в дълбок дол, наричан от местните хора „Габъз 

дере“ и е обявена за защитен обект със заповед № 707 на МГГП от 09.03.1970г. в 

категория „природна забележителност“ и заема площ от 7,5 ха. Представлява 

вкаменили се дървета, а в напречното сечение на дънерите ясно се отличават годишни 

кръгове. Вкаменената гора е на възраст от около 30 милиона години. Вероятно е била 

разположена на крайбрежието на древно терциерно море или край някой остров. При 

започналата интензивна вулканична дейност тази гора е била частично засипана и 

изгорена от горещия материал. Високата температура е овъглила цели дървета или 

части от тях, а при някои се е съхранил скелетът на дървото. През по-късните етапи на 
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вулканична дейност през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъчно 

вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета. В 

световен мащаб са известни много случаи на повалени и погребани от вулканични 

материали дървета, но уникалното тук е това, че тези дървета са прави. „Гората“ е 

представена от около двайсетина екземпляра, с височина до 1 - 1,5 м. и диаметър на 

ствола от 0,4 до 0,6 м. На два от тях диаметърът е около 4 м., а височината – 1 м. в 

напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Равенската гора 

е уникална с това, че дърветата са прави. До днес в България няма описан подобен 

случай. През летните месеци „Вкаменената гора” е често посещавана от биолози, 

природо любители и екотуристи. 

ПРИРОДЕН ПАРК КЕДИК ЧАЛ 

Паркът се намира в с. Равен, на около 7 км. от Момчилград. Представлява парк 

от 21 на брой вековни дървета, представени от видовете благун и космат дъб, на 

възраст от 400 - 500 години. Там се намират и различни видове защитени птици, а в 

района на парка могат да се открият различни билки и редки красиви растения. Това са 

останки от древната гора, покривала територията на Източните Родопи и описвана от 

хроникъорите като Великата Българска гора. 

МЕСТНОСТТА ДАМБАЛЪ 

Планинското възвишение, известно сред местното население като „Дамбалъ“, е 

на около 10 км. североизточно от Момчилград. В живописна местност сред 

широколистна гора по висок скален венец се стича изобилно вода. В подножието му е 

изградена чешма с няколко чучура. Съществува поверие, че в полунощ на 5 срещу 6 

май водата придобива чудедейна сила и лекува различни заболявания. 

ЕЗЕРО С ВОДНИ ЛИЛИИ – С. ЛЕТОВНИК   

Езерото е единственото в областта, в което се намира естествено находище на 

водни лилии. Те цъфтят в края на юни – юли и заемат почти цялата водна повърхност 

на езерото. Гледката е изключително красива и очарова гости и жители на общината. 

Никой не помни кога за първи път в езерото са се появили лилии. 

МАХАЛА БАТКОВЦИ 

Атракцията се намира в махала Батковци на около 17 км. от Момчилград по пътя 

за Крумовград. Създадена е от Хасан Садък и реално представлява етнографски музей 

на открито. На същото място са издигнати знамената на повече от 30 държави, 27 от тях 

са на държавите – членки на Европейския съюз, а останалите са на съседните на 

България държави – Турция, Сърбия и Македония. 
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Извод: 

Туристическите ресурси на територията на община Момчилград дават 

възможност за развитие на културен, познавателен, рекреационен, религиозен, селски, 

еко, ловен и други видове туризъм.  

 

Община Крумовград 

 

Недвижими културни ценности 

Община Крумовград също се характеризира с древна история и културно 

наследство от различни епохи. Идентифицирани са голям брой археологически и 

исторически обекти, обявени за недвижими културни ценности. От значение за 

развитието на туризма са следните: 

СКАЛНИ НИШИ С. СТРАНДЖЕВО 

Скалните ниши са разположени на около 4 км югозападно от с. Странджево. 

Между реките Арда и Крумовица е оформена красива долина, широка около 1000 м. 

Там, в района на защитената местност „Орешари“, върху масивна отвесна скала (Кован 

кая) са изсечени множество скални ниши. Разположени са в няколко групи, като броят 

им надхвърля 150. Тези паметници са свързани с многобройните тракийски селища, 

крепости, светилища и скални некрополи в тази част на р. Арда. В нивите около селото 

са намирани малки глинени съдчета, вероятно от разрушена тракийска надгробна 

могила.  

ТРАКИЙСКИ НИШИ – С. ДЖАНКА 

Тракийските скални ниши се срещат единствено в Източните Родопи. Повечето 

от тях са разположени в отвесни скали по поречието на р. Арда и р. Крумовица. 

Изсечени са в най-високата и недостъпна част на скални масиви или на отделни скали. 

Скалните ниши са различни по големина, форма, дълбочина и начин на издълбаване. 

Преобладават трапецовидните ниши, по-малко са правоъгълните, срещат се и 

елипсовидни. 

НЕКРОПОЛ ОТ ДОЛМЕНИ  

Некрополът се намира на 6,5 км североизточно от с.Черничево, в местността 

Хамбар дере и се състои от 7 долмена като от тях са добре запазени само 4, а 

останалите 3 са полуразрушени. Те са градени от вертикално поставени каменни плочи. 

Входовете им са от юг и представляват страничен отвор в късата страна. 
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СЕЛО КОВИЛ 

В с. Ковил е открит скален некропол от скални гробове с жертвеник и древно 

тракийско светилище. 

ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ 

Светилището е разположено около венец от бели вулканични скали (вулкански 

туфи), който се издига върху билото на каменист хребет. От запад личат следи от зид 

без спойка, преграждал достъпната страна. На билото в скалите са изсечени множество 

съоръжения с култово предназначение, жертвеници, улеи. Има голяма, добре запазена 

шарапана, ниши и пр. 

Откритият керамичен материал датира от късната бронзова и ранножелязната 

епоха. В периода 1991-1993 са проведени организирани разкопки, по време на които е 

открит и един анфороподобен идол. 

СКАЛЕН НЕКРОПОЛ С ЖЕРТВЕНИК 

В близост до пътя Крумовград – Хасково, непосредствено след къщите на 

селото има ясно видим скален некропол. Гробовете са изсечени в скалите по 

периферията на билото в местността Белите камъни, където се откриват следите на 

тракийско светилище. Общият им брой е 9, от които 3 са добре запазени, 4 са почти 

унищожени, а 2 не са довършени. Гробовете са разположени в една линия с 

приблизителна ориентация север-юг. Не са намерени следи от погребения. Те са 

извършвани чрез трупоизгаряне извън гроба като останките и даровете са полагани в 

урна или направо на терена и ограждани с камъни. При извършените разкопки са 

открити много накити, фибули, глинени зооморфни култови фигури и изобилие от 

керамичен материал. Върху гробните съоръжения днес минава пътека, свързваща 2 от 

махалите на селото. 

СКАЛНИ ГРОБНИЦИ 

Скалните гробници представляват уникални тракийски паметници, които са 

изсечени в ниската част на  голяма скала. Най-често са трапецовидни, с отвор отгоре и 

тесен елипсовиден вход на късата страна. Той е бил затварян с каменна плоча, след 

което е затрупван с камъни и пръст. Скални гробници са открити в селата Джанка, 

Рогач, Странджево и Поточница.  

СРЕДНОВЕКОВНА СКАЛНА ОБИТЕЛ 

Средновековна скална обител е известна също и под името „Дупка на поп 

Мартин“. Намира се в с. Орешари, в труднодостъпни скали над десния бряг на река 

Арда. Обектът е включен в Списъка на обекти със статут на недвижими културни 
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ценности (паметници на културата) с категория „Национално значение“. Входът се 

намира на 4 м над околния терен. Около него са изсечени 13 скални ниши. Във 

вътрешното пространство на гробницата има ниши, улеи и вдълбавания.  

ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ 

В град Крумовград има няколко стари къщи, съхранили своя възрожденски 

облик. В една от тях се помещава историческият музей. Сградата е построена през 1901 

г. за военен клуб и носи характеристиките на късно възрожденска сграда. В периода 

1912-1913 г. е използвана за кметство. През 1971 г. е реставрирана и адаптирана за 

нуждите на музейната сбирка. Също така, сградата притежава културно-историческа 

стойност като единствен съхранен пример на обществено строителство в града в 

началото на ХХ век. Обявена е за паметник на културата през 1982 г. 

ТЮТЮНЕВИ СКЛАДОВЕ 

В гр. Крумовград се намират 2 тютюневи склада, съхранени във висока степен в 

автентичния си вид. Притежават културно-историческа стойност като представители 

на типа сгради, свързани с основния поминък на района. 

РИМСКИ МОСТ В С. ЕГРЕК 

В района на с. Егрек и тези в близост до него e имало няколко каменни моста, 

които местното население нарича „римски“. Това са мостове, строени към края ХVІІІ в. 

или началото на ХІХ в. Римски мост в с. Егрек е двусводест, с дължина на пътното 

платно 13.20 м. Сводовете са широки 4.20 и 2.60 м. Строен е от обработени камъни, 

като сводовете им са облицовани с корнизи от по-малки плоски камъни. До моста има 

кладенец, който е изграден от камъни и е покрит с голяма плоча (тикла).  

ВОДЕНИЦИ  

В село Егрек има 5 действащи и до днес и ползвани от населението воденици. 

Работят от месец ноември до месец март, когато реката е най-пълноводна. Изградени 

са от ломени камъни, а покривите им са покрити с каменни плочи.Построени са по 

течението на реката и са предназначени за мелене на царевично брашно и фураж.  

 

Религиозни обекти 

ЦЪРКВА „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ 

Църква „Св. Иван Рилски“ се намира в гр. Крумовград. Построена е през 1934 

година по инициатива на Гиню Кантарджиев, Русин Русинов и Хараламби Колев. За 

целта е имало създаден фонд, в който се събирали средства. Църквата е осветена на 

30.10.1938 година от Пловдивския митрополит Кирил, по-късно Патриарх български. 
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ЦЪРКВА „СВЕТИ ИЛИЯ“ 

Църквата е разположена в с. Аврен. Построена с разрешение на турските власти, 

като строежът започва през 1866 година. Тя е завършена и осветена през 1870 година. 

Инициатори за построяването й са Милю и Гого Славилови. Майстори на строежа са 

Вълчо Каптилов, Стоян Петков и Славил Кирев Славилов, който дава дворното си 

място за нейния строеж. В имота на църквата и в комплекс с нея е разположена сграда, 

в която от 1878 до 1928 година се е помещавало училището на селото. 

ЦЪРКВА „СВЕТИ АТАНАСИЙ“ 

Църква „Св.Атанасий“ е разположена в с.Черничево. Построена е през 1847-

1848 година с разрешение на турските власти. Инициатор за построяването й е Гиню 

Кирев – чорбаджия по онова време. Имотът е подарен от някой си Руско, който е имал 

и къща в същия двор. Майстор на строежа е Коджагого от с. Петково, Смолянско. 

Църквата е изгоряла до основи през 1913 година и е била възстановена през 1921-1922 

година. 

ДЖАМИЯ „СЕЙТЛЯР ДЖАМИСИ“ 

Джамията се намира в гр. Крумовград. Изградена е върху основите на стара 

талпена джамия от 16-18 век, която е била предпоставка за възникването на града. Във 

връзка с петъчните събирания на вярващи около нея се появява търговия, построяват се 

търговски складове, а по-късно и жилища. Строена е през 1855 година, като 

първоначално постройката е била дървена. В сегашния си вид е построена в периода 

1901-1904 година от фамилията Сейди.  

ДЖАМИЯ „КОЮНОНЛАРЪ ДЖАМИСИ” 

Джамията „Коюнонларъ джамиси” се намира в с. Чал. Тя е най-старата датирана 

джамия в Източните Родопи, построена от овчарския род Коюнонлар. Известна е също 

така и с името Ахат буба джамиси, на мюсюлманския светец, чието тюрбе се намира в 

съседство с нея. То се посещава от населението на съседното алианското село 

Доборско. Джамията и тюрбето са разположени сред обширно гробище, обрасло с 

вековни дъбови дървета. 

 

Природни  обекти и местности 

РЕЗЕРВАТ „ВЪЛЧИ ДОЛ“ 

Резерватът „Вълчи дол“ e единственият резерват със строг режим на охрана в 

Източните Родопи. Той е част от Защитена зона „Студен кладенец“ и от 

Орнитологично важно място „Студен кладенец“. Общата площ на резервата е 774,70 ха. 
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Обявен е за защитен обект през 1980 година с цел съхраняване на случайно откритото 

гнездово находище на белоглави лешояди. В резервата се опазват и местообитания на 

редки и застрашени птици, както и характерна, слабо засегната от човешката дейност 

екосистема в Източните Родопи. В резервата „Вълчи дол“ много силно е изразено 

средиземноморското влияние върху климата, което е дало отражение върху флората и 

фауната. Растителността е разнообразна, като характерно е присъствието на различни 

средиземноморски представители. В резервата преобладава храстовидната 

растителност и вечнозелени храсталаци от средиземноморски тип. Във високите части 

има широколистни гори, а в ниските билни части са разположени съобщества на люляк. 

Голямо е видовото разнообразие на растения, редица от които са редки и ендемити. 

Установени са 413 вида висши растения, от които 1 български и 6 балкански ендемита. 

Един вид растение е застрашен, а 14 вида са редки, включени в Червената книга на 

България. Срещат се и 27 вида орхидеи, от които най-красиви са пурпурния салеп и 

недоразвития лимодорум. Особено интересен е родопският силивряк, който е 

балкански ендемит и терциерен реликт. Освен като „орфеево цвете“, което е свързано с 

древна легенда, той е известен и с името „феникс“, заради способността му да престои 

изсъхнал в продължение на повече от 2 години и след поставянето му в подходящи 

условия да възстанови жизнените си функции. Резерватът се отличава с изключително 

разнообразие на грабливи птици. Установени са 23 вида, от които 21 са включени в 

Червената книга на България. Районът е важно място за търсене на храна и почивка на 

черния лешояд и царския орел, които са включени в категорията „световно застрашени 

видове“ според номенклатурата на BIRDLIFE international. Особено внимание 

заслужава белоглавият лешояд, който е една от редките и изчезващи птици. Върху 

огромна скала е разположена една от двете колонии на белоглави лешояди в България. 

Голямо е разнообразието на влечуги и земноводни. Те са представени от 21 вида. В 

резервата се намира едно от най-големите находища в България на световно 

застрашените сухоземни костенурки от двата вида шипоопашата и шипобедрена. От 

едрите бозайници се срещат вълк, дива свиня, сърна и елен лопатар. В резервата е 

забранена всяка човешка дейност, достъпът е ограничен и предвижването става само 

по определени пътеки, като всяко посещение задължително се съгласува 

предварително с РИОСВ – Хасково. 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“ 

Природозащитен център „Студен кладенец“ е една от изключителните природни 

дадености на района. Намира се в с. Студен кладенец и граничи с резервата „Вълчи 
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дол“. На информационни табла са показани характерните животински и растителни 

видове, както и минералите от региона. Центърът е пригоден за достъп на хора с 

двигателни и със зрителни увреждания, за които информацията е изложена на табла с 

брайловата азбука. Оборудвана е мултимедийна зала за прожектиране на 

информационно-образователен филм. Разполага с далекогледна тръба, чрез която 

могат да бъдат наблюдавани лешоядите и другите птици в естествената им среда.  

Към Природозащитния център са изградени две екопътеки, които също са с 

осигурен достъп за лица с увреждания. Едната води до пункта за наблюдение на 

подхранване на лешояди, а другата - до природните обекти пролом Дяволски мост 

„Шейтан“ и „Абразивни кладенци“. На всеки турист, посетил центъра, се издава 

сертификат. 

АБРАЗИВНИ КЛАДЕНЦИ В ПРОЛОМА „ДЯВОЛСКИ МОСТ” НА РЕКА 

АРДА 

Скалите по поречието на реката са застинала лава от активната вулканична 

дейност в района преди милиони години. Част от вулканичните кратери са частично 

разрушени от водите на реката. Край с. Студен Кладенец, в близост до язовирната стена, 

са формирани големи минерални жили с кварцови и халцедонови включения. Отломки 

от тях, понесени от бързата вода, при среща със скалите придобиват въртеливо 

движение, като стържат от упор скалите и постепенно започват да ги оформят. Оформя 

се вдлъбнатина, която с течение на годините става все по-голяма. Така са се появили 

големи дупки в скалите, които в геологията се наричат „абразивни кладенци“ т.е. 

образувани от стържещото действие на по-твърди скали. Те са с различна големина – от 

съвсем малки с диаметър 20 см и дълбочина 10 см, до огромни – с диаметър 7-8 м и 

дълбочина 10-15 м. Кладенците се намират в коритото на реката и са много удобни 

укрития за зимуващите в ждрелото риби. Тук се срещат и най-различни влечуги и 

земноводни. „Абразивните кладенци“ в пролома „Шейтан” са уникални поради това, че 

като начин на образуване, количество и габарити се срещат рядко. 

ПРОЛОМ „ШЕЙТАН“ (ДЯВОЛСКИ МОСТ) 

След стената на язовир Студен кладенец, река Арда е образувала дълбок, тесен, 

каньонообразен пролом, наричан от местните хора Шейтан (Дявол), дълъг около 

километър. В най-тесните места скалните брегове са почти отвесни, с височина от 5 до 

10 м. Ширината на реката е от 1 до 6 м, а дълбочината достига до 20 м. Преди 

построяването на язовирната стена там непрекъснато се е чувало силно бучене. Днес 

проломът е със значително по-малко вода, но въпреки това впечатлява със своите 
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размери. В него се намира природният обект „Абразивни кладенци“. Легендата 

разказва, че някога границата между България и Турция минавала от тук. Български 

войник, хванал се на бас, успял да открадне овца от турска територия и с нея да 

прескочи реката. Турският офицер, свидетел на случката, изумен от силата на войника 

извикал „Шейтан”, т.е. не човек, а дявол. От тогава останало и името на този пролом – 

Шейтан. 

На територията на община Крумовград са обявени 5 защитени местности:  

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „РИБИНО“  

Защитена местност „Рибино“ е с площ 66,3 ха. Обявена е за защитена територия 

по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на 

защитени и редки растения и животни, както и за опазването на карстов ландшафт, 

включващ скални масиви, извори и пещери. В мекия, податлив, варовит терен е 

оформен красив каньон с характерен ландшафт. Районът изобилства на пещери с обща 

дължина над 600 м, които са картирани и документирани в Българската федерация по 

спелеология. Намерени са редица археологически находки, свидетелство за активен 

живот в далечното минало. Пещерата „Самара“ (една от най-дългите в Източните 

Родопи) и „Огледалната пещера“ са включени в списъка на 250-те най-известни пещери 

в България. Пещерната фауна е уникална. Открити са нови за науката безгръбначни 

животни от родовете Niphargus, Roncus и Balcanopelatum. Тук се срещат мокрицата 

Trichoniscus rhodopiense – български ендемит и охлювът Balkanodiscus frivaldkyanus – 

балкански ендемит. В пещерите се срещат 10 вида прилепи, 7 от които са включени в 

Световния Червен списък. Установени са още редица защитени видове. 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ОРЕШАРИ“ 

Защитената местност заема площ от 550 дка в землището на с. Орешари. 

Обявяването има за цел да се съхранят и опазят редица редки и защитени растителни и 

животински видове, забележителен източнородопски ландшафт, включващ скални 

венци, арки, пещери и тракийски скални ниши. Тук се намират средновековна скална 

обител, т.нар. „Дупка на поп Мартин”, паметник на културата от национално значение 

и природната забележителност „Пещери в м. Моста“, включен в списъка на 250-те най-

известни пещери в България. Теренът е варовит, изпъстрен с множество карстови 

форми. Регистрираните пещери са богати на пещерна фауна, а в много от тях са 

открити следи от минал живот. Флористичното разнообразие е голямо – наред със 

сухолюбивата растителност се срещат и участъци с мезофилни дъбови гори. 

Установени са множество реликтни и редки растения, включени в Червената книга на 
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България: тис, папрат Венерин косъм, родопска горска майка, черноморска ведрица, 

върбинкова какула, жлезист гръмотрън, хилядолистен морач и др. Фауната е не по-

малко разнообразна. Районът се обитава от редица защитени видове, като египетски 

лешояд, черен щъркел, алпийски бързолет, среден и малък пъстър кълвач, жалобен 

синигер, червеногърба и червеноглава сврачка, горска чучулига, сива овесарка, ивичест 

гущер, кримски гущер и др. Пещерите се обитават от защитени видове прилепи – голям 

нощник, дългопръст нощник, сив дългоух прилеп, полунощен прилеп, пещерен 

дългокрил. голям и малък подковонос, савиевото прилепче, кафявото прилепче, 

малкото кафяво прилепче. 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „МОМИНА СКАЛА“ 

Разположена на територията на община Крумовград (в землището на с. 

Бряговец) и община Маджарово. Обявена е за опазване на популациите и 

местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове растения и животни, в 

това число пеперудовиден салеп, източен чинар, южно чапличе, морковидна 

стефанофия, нежен лопен и др.  

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН“  

Защитената местност е разположена в землището на с. Горни Юруци. Обявена за 

опазване на растителен вид Родопски лопен и неговото местообитание. 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА“ 

Защитената местност е разположена в землището на с. Перуника. Обявена за 

опазване на находище на дървовидна леска. 

ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“ 

Язовир „Студен кладенец“ е едно от най-живописните изкуствени езера в 

Родопите. Той образува красиви меандри и заливи, а брегът му в по-голямата си част 

девствен. Това е вторият след язовир „Кърджали“ по поречието на река Арда и започва 

точно след града, където от двете му страни се издигат крепостите Моняк и Вишеград. 

Язовирът е част от енергийната каскада Арда. Това е първият построен по реката 

язовир, пуснат в експлоатация през 1957 година. Стената му е изградена на около 30 км 

източно от гр. Кърджали. Водосборната му област е 3 752 км
2
 със среден годишен 

отток 1 600 млн. м
3
. Бетонната язовирна стена е висока 68 метра в най-високата си част, 

а дължината й е 350 метра. По нея преминава пътят от Крумовград за Хасково. В 

основата си стената е широка 61 метра, а в короната — 8 метра. Средната ширина на 

язовирното езеро е 2 км, а дълбочината му – 40 м. Под водите са останали 12 села. 

Водохранилището е с полезен обем от 489 млн. м
3
. Основното предназначение на 



  Страница 
24 

 
  

хидровъзела е регулирането на големия и силно вариращ сезонен отток на р. Арда. 

Водите се използват за напояване и производство на електроенергия. На десния скат на 

язовира, на около 800 м от стената е построена ВЕЦ „Студен кладенец“, която 

разполага с инсталирана мощност от 60 мегавата и произвежда годишно 153.1 млн. кв/ч 

електроенергия. Бреговете на язовира представляват остри, голи скали, обрасли на 

места с храсти и единични широколистни дървета. Поради изключително стръмния 

терен и естеството на скалите залесителните дейности са почти невъзможни. 

Непристъпните брегове се обитават от различни редки и защитени от закона птици – 

лешояди, орли, соколи и др. На левия бряг е разположена защитената местност. 

ВОДОПАДИТЕ 

За природна забележителност в община Крумовград са обявени 4 водопада, 

които са с височина на пада около 20 м. Изключително красива е долината на река 

Душан дере, на която са разположени три от тях – „Водопада“, най-високият от 

защитените водопади в Кърджалийски регион, „Душан“ и „Буреще“. Те са съответно в 

землищата на селата Джанка, Красино и Сбор. На река Ташбунар дере, в землището на 

с.Чал, се намира водопадът „Мандрата“. 

OРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНО МЯСТО БЯЛА РЕКА 

Защитена местност Бяла река, обявена за орнитологично важно място по 

категории A1, A3, B2, C1, C6 (А1 - Места за световно застрашени видове, А3 - Места за 

биомно отграничени групи видове, B2 - Места за видове с неблагоприятен 

природозащитен статус в Европа, C1 - Места за световно застрашени видове oт 

подрегионално значение ЕС, C6 - Застрашени видове на ниво Европейски съюз). 

Площта на мястото е 44623,98 ха. и обхваща водосбора на Бяла река в най-

югоизточната част на Източните Родопи, непосредствено до държавната граница с 

Гърция. То включва долината на Бяла река и заобикалящите я планински хълмове от 

село Черничево на запад до мястото, където реката пресича държавната граница на 

изток. Растителността в района е твърде разнообразна и подложена на силно 

средиземноморско влияние. Поради слабата населеност и граничния режим тук са се 

запазили гори от мизийски бук /Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca/ и гори от горун 

/Quercus dalechampii/. Широко разпространение имат и смесените дъбови гори от горун, 

виргилиев дъб /Quercus virgiliana/, благун /Quercus frainetto/ и космат дъб /Quercus 

pubescens/, на места примесени с келяв габър /Carpinus orientalis/. Добре застъпени в 

района са ксеротермните храсталачни съобщества от средиземноморски тип със 

значително видово разнообразие. Реката е сравнително пълноводна и водите й не са 
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замърсени. В района на Бяла река са установени 167 вида птици, от които 33 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 67 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 

световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в 

Европа съответно в категория SPEC2 - 22 вида, в SPEC3 - 43 вида. Бяла река е място от 

световно значение, като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се 

срещат 5 от установените за страната 9 биомно ограничени вида, характерни за този 

биом. Бяла река осигурява подходящи местообитания за 51 вида, включени в 

приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 

мерки за защита. Четирдесет и шест от тях са вписани също в приложение І на 

Директива 79/409 на ЕС и повече от половината от тях имат значителни гнездови 

популации тук. Районът е постоянно място за почивка и хранене на черни лешояди 

/Aegypius monachus/. Бяла река е едно от най-важните в страната места от значение за 

Европейския съюз за опазването на черния лешояд, както и за гнездящите тук черен 

щъркел /Ciconia nigra/ и др. Горската чучулига /Lullula arborea/ е представена в Бяла 

река със значима на европейско ниво гнездова популация. Около 4% от територията на 

Бяла река е под законова защита съгласно националното природозащитно 

законодателство. Защитена местност “Мендрите на Бяла река” е обявена за опазване на 

застрашени видове птици, включително египетски лешояд и скален орел, както и за 

опазване на крайречни местообитания. През 1998 г. голяма част от територията на Бяла 

река е обявена за КОРИНЕ място, поради европейското и значение за опазването на 

редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 

1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. 

ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНО МЯСТО КРУМОВИЦА 

Обявено за орнитологично важно място по категории A3, B2, C6 (А3 - Места за 

биомно отграничени групи видове; В2 - Места за видове с неблагоприятен 

природозащитен статус в Европа; C6 - Застрашени видове на ниво Европейски съюз). 

Защитената зона обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на 

вливащата се в нея река Дюшун дере с прилежащите към тях възвишения и склонове на 

Източните Родопи. Мястото обхваща участъците на река Крумовица в района между 

село Горна Кула и устието на р. Дюшун дере, откъдето на югоизток достига до 

землището на село Чал. Долината на река Крумовица в района е широка от 300 до 1000 

м, като на места значителна част от нея е заета от самото пясъчно корито на реката. 

Речните брегове са в различна степен обрасли с крайбрежна дървесна растителност. В 
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отделни участъци бреговете на река Крумовица са със стръмни откоси и ниски скали. В 

долинното разширение има обработваеми площи. Долината на река Дюшун дере в по-

голямата си част е тясна и дълбоко врязана във вулканични скали, с множество 

стръмни скали непосредствено до самото й корито, с водопади и малки пещери. 

Дървесната растителност по бреговете й е оскъдна, като преобладават предимно 

храстови видове. И двете реки проявяват силно колебание на оттока си - от много висок 

около февруари-март, до почти пълно пресъхване през юли-август (с изключение на 

отделни вирове). Значителна част от мястото обхваща нископланински хребети и 

склонове. В по-голямата си част те са безлесни, но в най-югоизточните райони са 

покрити със стари широколистни гори от благун /Quercus frainetto/, горун /Quercus 

dalechampii/ със средиземноморски елементи, на места с келяв габър /Carpinus orientalis/, 

както и вторични гори на мястото на изсечени през последните десетилетия стари гори. 

Характерно за склоновете и билата и на двете долини е наличието на множество скали, 

скални комплекси и венци, както и значителни по площ храстови формации от 

средиземноморски тип с преобладаване на червена хройна /Juniperus oxycedrus/ и др. 

На много места има силно каменисти участъци, обрасли с тревна растителност. В 

района на Крумовица са установени 136 вида птици, от които 26 са включени в 

Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 64 са от европейско 

природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно 

застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа 

съответно в категория SPEC2 - 18 вида и в SPEC3 - 44 вида. Тук се срещат 7 биомно 

ограничени вида характерни за този биом от общо 9, установени за България. 

Крумовица е едно от малкото места в България където все още може да бъде 

наблюдаван черния лешояд /Aegypius monachus/. В Крумовица се срещат подходящи 

местообитания за 46 вида птици, вписани в приложение 2 на Закона за биологичното 

разнообразие, за които е необходимо прилагането на специални природозащитни мерки. 

Двадесет и осем от тези видове са вписани също и в приложение І на Директива 79/409 

на ЕС, като повече от половината от тях се срещат в района със значими гнездови 

популации. За черния щъркел /Ciconia nigra/, малкия орел /Hieraaetus pennatus/, 

египетския лешояд /Neophron percnopterus/ и големия маслинов присмехулник районът 

на Крумовица е едно от най-важните в страната места със значение за Европейския 

съюз, където тези видове гнездят. На територията й има две малки природни 

забележителности, обявени за опазване на ландшафти. През 1997 г. Крумовица е 

обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Около 10% от 
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територията на Крумовица се припокрива от КОРИНЕ място „Долината на река Арда“, 

обявено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и 

застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. 

Извод: 

Туристическите ресурси на територията на община Крумовград дават 

възможност за развитие на културен, познавателен, рекреационен, религиозен, селски, 

еко и други видове туризъм.  

3.2. МТБ на туризма 

 

На територията на двете общини има общо 16 места за настаняване и средства 

за подслон. Те включват 7 хотела ( 4 в община Крумовград и 3 в община Момчилград) 

и 2 хотелски комплекса (в община Момчилград). Останалите са къщи и стаи за гости, 1 

зелен център, 1 ловен дом и 1 почивна база.  

Средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община 

Крумовград са:  

 Хотел „Ахрида“, гр. Крумовград;  

 Семеен хотел „ВИА“, гр. Крумовград;  

 Семеен хотел “Дивна”, гр.Крумовград; 

 Семеен хотел “Пехливан”, с.Пашинци, община Крумовград 

 Къща за гости „Енигма“, гр. Крумовград;  

 Къща за гости „Студен кладенец“, с. Студен кладенец, община Крумовград;  

 Стаи за гости, с. Студен кладенец, община Крумовград;  

 Къща за гости „Тони”, с. Падало, община Крумовград;  

 Къща за гости “Зелен център”, с. Аврен, община Крумовград; 

 

Средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община 

Момчилград са:  

 Комплекс Маказа, с. Груево 

 Хотелски комплекс МG, гр. Момчилград 

 Хотел Берито, гр. Момчилград 

 Хотел Конак, гр. Момчилград 

 Хотел Родопи, гр. Момчилград 
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 Ловен дом „Крояците” , с. Гургулица 

 Почивна база Нановица, с. Нановица 

 

През последните няколко години се забелязва повишаване на туристическото 

търсене. Индикатор за това е използваемостта на леглоденонощията. Той показва 

съотношението между реализираните нощувки и леглоденонощията в средствата за 

подслон и местата за настаняване. За периода 2013-2017 година в общините 

Крумовград и Момчилград се забелязва ръст на използваемостта на леглоденонощията 

съответно с 9.3% и 4.6%. 

Извод: 

Към настоящия момент не се отчита недостиг на места за настаняване и 

капацитетът на МТБ надхвърля търсенето. При очакваното увеличение на 

туристическия поток следва средствата за подслон да имат готовност да обслужват по-

голям брой клиенти и при необходимост да увеличат своя капацитет. 

 

3.3. Туристически организации, човешки ресурси и др. 

 

Заетите в хотелиерството и ресторантьорството към 2016 г. са 1242, което 

представлява 4,1% от заетите в областта. От 2010 г. се забелязва ръст на заетите в 

сектора. 

 

Фигура 3 Наети лица по трудово и служебно правоотношение към 2016 г. в 

област Кърджали, Източник: НСИ 
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В района на МИГ – общини Момчилград-Крумовград има един лицензиран 

туроператор - „Габи Тур“ ЕООД, който предлага разнообразни културно-исторически 

и познавателни екскурзии и екотурове, включително програми за планинско 

колоездене и каякинг турове. Организира пешеходни преходи из целите Родопи, 

екскурзионни летувания, преходи с колела и каяци, трансфери до туристически 

забележителности. Освен това предлага и различни програми за селски туризъм и 

посещение на и родопските села. „Габи Тур“ предлага разнообразни индивидуални и 

групови туристически програми и екскурзии и популяризира Родопите и активния 

начин на живот чрез отговорно пътуване сред природата. 

„Габи Тур“ управлява туристическия сайт rhodopemountains.eu, който е създаден 

по проект „Новото тракийско злато“. Проектът е завършен през 2014 г. Този уебсайт е 

туристическият портал на мрежата „Новото тракийско злато“, с който потребителите 

могат да изберат свой собствен маршрут и да резервират услуги директно в къщите за 

гости, планински водачи, каякинг и планинско колоездене, фермерски атракции и 

други. Сайтът съдържа полезна и актуална информация за природата, родопската 

кухня, историята, културните особености, фолклора и традициите на родопския край. 

В община Крумовград има едно туристическо сдружение - Туристическо 

дружество „Димитър Петков“. Неговата основна дейност е да съхранява, обогатява и 

развива традициите на българското туристическо движение, да подпомага социалната 

политика на държавата и обществото в областта на отдиха, социалния туризъм и 

спорта и да формира любов към природата чрез формата на туристическата и 

планинска практика.  

Извод: 

Популяризирането на региона в сферата на туризма води до увеличение на 

заетите в сектора. Въпреки че на територията на МИГ функционира един местен 

туроператор, той предлага разнообразие от туристически услуги в региона. 

Дестинациите са включени в пакети на външни за района туроператори, което води до 

допълнително промоциране на регионалния туристически продукт. Дейностите по 

популяризиране на региона като туристическа дестинация следва да продължат и да 

бъдат водещ приоритет за развитие на цялата територия. 
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3.4. Стратегически туристически локализации (зони и обекти) на територията на 

МИГ 

Към настоящия момент на база на наличните туристически атракции в община 

Момчилград има съставени следните туристически маршрути: 

 Момчилград – Равен – Татул – „светилището на Орфей”; 

 Момчилград – Равен – „Вкаменената гора”; 

 Момчилград – Дамбалъ; 

 Момчилград – Груево – Чомаково – Дамбалъ; 

 Хижа „Нановица” – Гургулица – „Вкаменената гора”; 

 Хижа Нановица – вр. „Св. Илия”; 

 Момчилград – Татул – Нановица – „Еленово стопанство”; 

 Момчилград – резерват „Боровец” – Харман кая” – Елмалъ баба”; 

 Момчилград – Чуково -Телевизионната кула – Звездел – мах. Батковци. 

Към настоящия момент на база на наличните туристически атракции в община 

Крумовград  има съставени следните туристически маршрути: 

 с. Рогач – с. Сливарка – с.Перуника – с.Чал; 

 с.Калайджиево - с.Черничево; 

 Местност „Хамбар Дере” – с.Стражец; 

 с.Аврен – с.Голям Девесил – с.Егрек; 

 гр. Крумовград (Антична и средновековна крепост (участък от крепостна 

стена), Средновековна църква, Музейна сбирка, Джамия “Сейтляр 

джамиси”, Църква “Св. Иван Рилски”, Тютюневи складове, Къщи на 

ул.”Съединение”); 

 с. Орешари – с. Странджево; 

 с. Студен Кладенец (резерват „Вълчи дол“, Природозащитен център 

„Студен кладенец”, река Арда, язовир „Студен кладенец”, пролом 

„Шейтан”, природен обект „Абразивни кладенци”). 

Извод: 

При локализирането и изследването на гореописаните туристически ресурси и 

маршрути се наблюдава концентрация на туристически обекти около водещите за 

района туристически локации. Това води до обособяване на две ключови туристически 

зони – около яз. Студен Кладенец и около село Татул. 

Фигура 4 Туристически обекти на територията на МИГ 
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4. Състояние на туристическия пазар на територията на МИГ – 

общини Момчилград-Крумовград 

4.1. Туристическо търсене и туристически потоци, капацитет на пазара  

 

Чрез анализа на туристическите потоци могат да бъдат изучени потенциалните 

потребители на туристическите услуги, които се предлагат в дадената туристическа 

локализация, а като се отчита целта на туристическите посещения – откъде се 

генерират туристическите потоци, а също и достъпността и привлекателността на 

туристическата локализация, може да се дефинират и стратегическите сегменти на 

туристическия пазар и да се определи неговия капацитет. 

За оценката на състояние на туристическия пазар беше проведено анкетно 

проучване, насочено към събиране на качествена информация относно тенденциите на 

пазара и туристическото търсене. За целта беше направена и разпространена анкета до 

всички места за настаняване на територията н общините Крумовград и Момчилград. 

Основната цел на това проучване е да събере информация за поводите и причините за 

посещение на района, видовете туристи по сезони,  продължителността на престоя в 

средствата за подслон, броят на пътуващите и техния произход. От получените 

отговори може да се обобщи следното: 

 По-голямата част от посещенията и престоя в местата за настаняване са с цел 

туризъм, но се увеличават и посещенията с цел гостуване и бизнес пътуванията в 

района; 

 Най-много туристи в района има през лятото и есента, но като цяло територията 

притежава потенциал за развитие на целогодишен туризъм; 

 В района преобладават българските туристи, но се засилва туристическият поток 

от Гърция, Турция и някои страни от Западна Европа; 

 Продължителността на престоя в местата за настаняване обикновено е 2-3 

нощувки; 

 Туристите обикновено пътуват в групи от 3 до 5 човека и по-рядко по двама или 

семейства. 

След направено проучване на туристическите услуги и пакети, предлагани от 

туроператора в района се откроиха много сходни тенденции. По-голямата част 

пътуващите предпочитат приключенския туризъм. Пешеходните преходи, походите с 



  Страница 
33 

 
  

каяк, велопоходите и конната езда се оказват все по-привлекателни за туристите. Този 

вид активен туризъм много често се комбинира и с останалите видове – еко, културен, 

познавателен, селски, рекреационен, ловен и други. Туристите обикновено посещават 

района през уикендите. Основните потребители на туристическите услуги, предлагани 

от туроператора, са предимно българи, но се забелязва и повишен интерес от страна на 

туристи от Западна и Северна Европа като Холандия, Англия и Белгия. Тези туристи 

обикновено планират и осъществяват своите пътувания чрез туристически агенти и се 

доверяват на техния опит и професионализъм. 

 

Изводи: 

Районът притежава потенциал за развитие на туристическите атракции. 

Организират се все повече туристически пътувания и екскурзии, които предлагат 

разнообразни услуги за различни видове посетители. Разработването на нови 

туристически услуги и увеличаването на еднодневните и двудневните уикенд пакети 

ще доведе до увеличаване на туристическото търсене в района и ще доведе до неговото 

цялостно развитие.   

 

4.2. Анализ на тенденциите 

 

В периода 2013–2017 година се забелязва повишаване на туристическо търсене 

и туристически потоци на територията на МИГ – общини Момчилград-Крумовград. 

Повишеният интерес към региона може да се проследи чрез броя на реализираните 

нощувки и броя на пренощувалите лица.  

За изследвания период се наблюдава променливост на реализираните нощувки 

като общата тенденция е на увеличаване. В община Крумовград реализираните 

нощувки през 2017 година са с 2133 повече от 2013 година, а в община Момчилград – с 

3414 повече. Значителен ръст бележат реализираните нощувки от българи, а в община 

Момчилград се увеличават и чуждестранните туристи.  
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Фигура 5 Реализирани нощувки за периода 2013-2017 г., Източник: НСИ 

Броят на пренощувалите лица в община Крумовград леко се увеличава, но в 

община Момчилград намалява. Това свидетелства за увеличаване продължителността 

на престоя на туристите. В община Крумовград се забелязва увеличаване на 

относителния дял на пренощувалите българи за сметка на пренощувалите чужденци. В 

община Момчилград се наблюдава обратната тенденция – броят на пренощувалите 

българи намалява, а този на чужденците расте. Делът на пренощувалите чужденци в 

община Момчилград е 27%, а в община Крумовград – 10.7% от общия брой на 

пренощувалите лица. И в двете общини обаче се забелязва лек спад на пренощувалите 

чужденци. 

 

Фигура 6 Дял на пренощувалите лица за периода 2013-2017 г., Източник: НСИ 
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Нарастващият брой нощувки и пренощували лица в община Крумовград 

генерира и нарастващи приходи от тях. За периода 2013-2017 година, приходите от 

нощувки в общината са нараснали 12 871 лв. В община Момчилград обаче приходите 

от реализирани нощувки намаляват с 98 323 лв., но се забелязва ръст на постъпленията 

от нощувки от чужденци. За да се увеличават приходите от нощувки в двете общини, е 

необходимо да се направят инвестиции в материално-техническата база и в 

разработването на висококачествени туристически продукти и услуги. 

 

 

Фигура 7 Приходи от нощувки за периода 2013-2017 г., Източник: НСИ 
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5. Стратегически пазари на туристически продукти и услуги според 

тяхната важност за развитието на туризма на територията на МИГ  

 

Туристическите обекти и дейности в района биха могли да привлекат 

туристически интерес и значими целеви инвестиции от България и ЕС, ако те са тясно 

обвързани с принципите на устойчивото развитие, ако са аналитично и информационно 

обосновани и ако са разработени конкурентоспособни и атрактивни туристически 

услуги. През последните години алтернативният туризъм представлява изключително 

популярен подсектор, привличащ значителни туристически потоци заради  

разнообразието на предлагането и възможностите за различни изживявания. 

Предлагането на разнообразни и специализирани туристически продукти и услуги се 

очаква да привлече повече туристи от страната и чужбина. 

Най-общо стратегическите туристически пазари за територията на МИГ могат 

да бъдат обединени в 4 групи. Основен целеви пазар за района е България, но други 

водещи туристически пазари са съседните територии – Гърция, Турция и Румъния. 

 

5.1. България 

 

Вътрешният пазар е с най-голямо значение за района на МИГ Момчилград-

Крумовград. Освен област Кърджали и близко разположените области от Южния 

централен район като Хасково и Стара Загора, потенциални пазари са и туристите от 

останалите пет района на страната. Като цяло се забелязва ръст на пътуванията на 

български граждани във вътрешността на страната. През 2017 година в община 

Момчилград са пренощували 4849 българи, а в община Крумовград – 2749 български 

граждани. 

5.2. Гърция 

 

Международният туризъм също има важно икономическо значение за 

територията на МИГ. През територията на област Кърджали преминава 

Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9 Хелзинки - Санкт Петербург - 

Москва /Псков - Киев - Любашевка - Кишинев - Букурещ - Русе - Димитровград - 

проход Маказа - Александруполис.  

Отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа - Нимфея 



  Страница 
37 

 
  

между България и Гърция, открит и отворен за движение на 9 септември 2013 година, е 

допълнителна предпоставка за увеличаване на  пътуванията и посещенията на туристи 

от Гърция. Общините Крумовград и Момчилград се оказват удобен изходен пункт за 

организиране на туристически посещения до културно-исторически паметници, походи, 

излети и разходки до природните забележителности в региона. Пунктът се намира на 

46,2 км от гр. Момчилград и на 56 км от гр. Крумовград. Пътят е в добро състояние, 

което предполага добра транспортна достъпност подобряване на икономическо 

развитие в района на МИГ. 

Също така  главен път II-59 осигурява връзката на община Крумовград с ГКПП 

Ивайловград – Кипронос. ГКПП е открит на 9 септември 2010 година и е разположен 

на 56,4 км от гр. Крумовград. Пътят е в добро състояние.  

Недалеч от гр. Момчилград (на около 60 км) е разположен Граничен контролно-

пропускателен пункт Златоград – Термес (Златоград – Ксанти), открит официално на 15 

януари 2010 г. 

5.3. Турция 

 

Етническата принадлежност на населението оказва влияние върху 

туристическия поток. В общините Крумовград и Момчилград най-многобройно е 

населението от турската етническа група – около 70%, което значи, че споделя общи 

културни традиции и празници с населението на Турция. Това е предпоставка за 

засилване на сътрудничеството между страните и развитие на туризма на територията 

на МИГ. 

Най-близкият ГКПП с Република Турция е ГКПП Капитан Андреево (област 

Хасково), който се намира на 135 км от г. Крумовград и на 141 км от гр. Момчилград. 

Увеличават се перспективите за двустранното сътрудничество, което ще повиши 

обмена на туристи между България и Турция. 

5.4. Румъния 

 

Изграждането и откриването на ГКПП Маказа - Нимфея през 2013 година, както 

и реконструкцията и модернизацията на съставната инфраструктура на ОЕТК № 9 

утвърдиха това направление в посока север-юг като конкурентно трасе през 

българската територия за връзка между Балтийско и Северно море. Възобнови се 

преноса на хора и товари по оста Русия, Румъния, България - Гърция и региона на 
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Егейско море, което доведе до превеждане на международните потоци между Румъния, 

България и Гърция. Поради добрата транспортна достъпност северната ни съседка 

също би могла да бъде потенциален потребител на туристически услуги от района на 

МИГ Момчилград-Крумовград. 

5.5. Други страни 

 

Освен общоевропейски транспортни коридор № 9, двете общини се намират в 

близост до транспортни коридори № 4 (Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща 

- Арад - Крайова - София - Пловдив – Истанбул) и №  10 (Залцбург - Любляна - Загреб - 

Белград - Ниш - Скопие - Велес – Солун и разклонението Ниш - София - Димитровград 

- Истанбул, по ІV коридор). Това обуславя  значителен  потенциал  на  района за 

чуждестранните посещения от Централна Европа и Западните Балкани.  

 

Извод: 

Популяризирането на района на МИГ Крумовград - Момчилград като 

туристическа дестинация на пазара изисква не само наличие на подходящи ресурси, но 

и маркетингова промоционална кампания. Инвестициите в повишаване качеството на 

предлагането, диверсификация на туристическия продукт,  подобряване на материално-

техническата база, приемливо съотношение цена-качество,  преодоляване  на  

сезонността и развитие на хотелиерските услуги несъмнено биха довели до 

увеличаване на туристическите потоци. 

6. Потенциални потребители на туристическите услуги, които се 

предлагат в дадената туристическа  локализация 

 

Характерът на наличните природни ресурси и историко-културни 

забележителности е довел до развитието на различни форми на туризъм - културно-

исторически, познавателен, рекреационен, религиозен, селски, екологичен, ловен и 

други специализирани видове туризъм. Профилът на туристите зависи от вида туризъм 

и съществуващите тенденции в отрасъла. 

В общините Крумовград и Момчилград се забелязва тенденция на ръст на 

културния туризъм, поради наличието на множество недвижими културни ценности. 

Безспорно най-голямата културно-историческа забележителност в района, обявена за 
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групова недвижима културна ценност от национално значение, е „Култов център - 

Татул“. Профилът  на туристите, търсещи продукти на културния туризъм, включва 

хора от всякакви възрасти. Този тип туристи са по-скоро читатели отколкото гледащи 

телевизия или слушащи радио. По-често туристите са от групи от 3 до 5 човека със 

средни доходи и средна продължителност - 2.8 дни. По-голямата част от тези туристи 

са на възраст между 36 и 55 години. По-дългата почивка е характерна за по-възрастните 

туристи (над 65 г.), а по-краткият престой е характерен за лицата в активна трудова 

възраст (36-55 г.). Нивото на образованост на този вид туристи е по-високо от средното. 

Районът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е подходящ за развитие и 

на еко и познавателен туризъм, поради наличието на природни паркове и резервати, 

пещери и други природни забележителности. Основният фактор, който предопределя 

избора на дестинация за екотуризъм, е атрактивната природа. Предпочитани са местата 

около селищата Равен, Нановица и язовир „Студен кладенец“, където са съсредоточени 

основните природни атракции в района. Профилът на пътуващите включва 

потребители, които се информират по-често от електронни медии отколкото от печатни. 

Места за настаняване обикновено са при приятели и роднини, частни квартири, къщи за 

гости или хотели (обикновено до 3*). По-голямата част от чуждестранните туристи 

организират почивката си чрез туристическа агенция, а много малка част пътуват 

неорганизирано. Практикуващите екотуризъм обикновено го съчетават с други видове 

туризъм. 

 Районът има потенциал за развитие и на селски туризъм, заради запазените 

автентични традиции и гостоприемно население. Профилът на туристите е много 

разнообразен - практикува се от различни като статус, възраст и динамика групи от 

населението-от по-възрастни хора в собствена селска къща до активни и млади. Най-

често нощувките са в селски къщи, при приятели и роднини или в собствен имот, а 

средната продължителност на престоя е 2.5 дни. Голяма част от туристите комбинират 

селския туризъм с друг специализиран туризъм като планински, еко, кулинарен, 

културен, риболов и други. 

Извод: 

Туристите, които посещават района на МИГ-а обикновено предпочитат да 

комбинират няколко видове туризъм и използват разнообразните възможности, които 

им се предлагат.   
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7. Обхват на туристическите продукти и услуги за всяка 

стратегически важна туристическа локализация на територията на 

МИГ 

 

При локализирането на туристическите ресурси се забелязва концентрация на 

туристически обекти около водещите за района туристически локации. В района на 

МИГ-а могат да бъдат обособени 2 основни туристически локации: 

I Зона „Язовир Студен Кладенец“ 

Безспорно най-атрактивния природен обект в района се оказва язовир „Студен 

Кладенец“, който се явява притегателен център за туристите. Освен язовира обаче, 

зоната обхваща и други интересни природни обекти и забележителности: 

 Резерват „Вълчи дол“ 

 Природозащитен център „Студен кладенец“ 

 Абразивни кладенци 

 Дяволски мост („Шейтана“) 

 Защитена местност „Орешари“ 

 Скални ниши 

 Средновековна скална обител 

Зоната се характеризира със специфични за района растителни и животински 

видове, част от които са включени в Червената книга на България. Язовирът 

предоставя възможност за практикуване на водни спортове и риболов. Водната 

атракция привлича много посетители, които са любители на природата и на 

рекреационния, приключенския, селски, еко и риболовния туризъм. 

II Зона „Татул“ 

Несъмнено най-атрактивният културен обект в района е „Култов център - 

Татул“. Зоната включва следните културни и религиозни обекти: 

 Култов център – Татул 

 Надгробна могила на хълм Елтепе 

 Скално светилище Харман Кая 

 Големият и малкият казан 

 Скална винарна Шарапана 

 Тракийски скални ниши („Равен“ и „Неофит Бозвелиево“) 

 Конакът Али бей 
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 Религиозен комплекс „Елмалъ баба“ 

 Природен парк Кедик Чал 

 Местност Дамбалъ 

Зоната включва недвижими културни ценности, включително с национално 

значение, и природни обекти, подходящи за развитието на културно-познавателен, еко, 

религиозен, археологичен туризъм. В непосредствена близост до обособената зона е 

разположен гр. Момчилград, в който се намират религиозни обекти църква „Св. Цар 

Борис I Михаил I“ и костница и старата джамия. 

Извод: 

Описаните зони показват териториите, в които има концентрация на по-голям 

брой туристически обекти. Освен това на територията на двете общини се намират и 

други единични и малки групи обекти, които допълват туристическите продукти и 

услуги. 

 

Фигура 8 Туристически локализации (зони и обекти) на територията на МИГ 
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8. Заключение 

 

Направеният анализ показва, че територията на МИГ се характеризира с много и 

разнообразни културни и природни ресурси, което превръща района в един от 

водещите в страната с перспективи в развитието на туризма. Повечето от разгледаните 

тенденции са положителни. Капацитетът на материално-техническата база надхвърля 

търсенето, което дава възможност в бъдеще да се приемат по-големи туристически 

потоци. Част от наличните ресурси са предпоставка за развитие на алтернативни форми 

за туризъм, с което да се разнообрази традиционния туристически поток и съответно да 

се повиши туристическото търсено. Бъдещите действия в сферата следва да са 

насочени към популяризирането на района на МИГ – общини Крумовград-Момчилград 

и включване в маркетингова промоционална кампания, диверсификация на 

туристическия продукт, приемливо съотношение цена-качество, поддържане и  

повишаване качеството на предлагането. 

 


