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УВОДНА ЧАСТ 

1. Цел, място и роля на Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 
периода 2021-2027 година 

Планът за интегрирано развитие на Община (ПИРО) КЪРДЖАЛИ, като част от 
системата документи за стратегическо планиране в периода 2021-2027 г., интегрира 
регионалното и пространственото развитие на общината и служи за определяне на 
проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали и на нейната 
територия, които следва да се имат предвид при разработването на инвестиционни 
програми, идентифицирането на проекти и финансови инструменти, включително и 
съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.  

ПИРО на Община Кърджали осигурява пространствена, времева и фактическа 
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на общинската територия. В този контекст, Планът за интегрирано развитие на 
Община Кърджали се осъществява съобразно изискваното планиране и реализиране на 
интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, 
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно 
развитие. 

ПИРО се изработва за цялата територия на Община Кърджали, като се определят 
зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди 
и за подкрепа на потенциалите за развитие, като се изследват и възможностите за 
коопериране (съвместни проекти) със съседни общини. 

Планът за интегрирано развитие на Община (ПИРО) Кърджали определя 
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с 
други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на 
региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план (ОУП) на общината. 

 
Демаркация с общия устройствен план на община Кърджали (ОУП): 

 Различие в нормативната база: ОУП се разработва в съответствие 
със Закона за устройство на територията, а правната основа за разработването на 
ПИРО е Законът за регионалното развитие. 

 Диференциран планов хоризонт: ОУП е стратегически документ с 
дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, а ПИРО е средносрочен 
планов документ за период от 7 години. 

 Различен предметно-целеви обхват: ОУП определя преобладаващо 
предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на 
териториите, обхванати от плана, а ПИРО следва да бъде разработен като 
стратегически планов и програмен документ, който определя средносрочните цели 
и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини, в 
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съответствие с другите документи за планиране на регионалното развитие, като 
съдържат конкретни параметри за развитието на територията и планират ресурсната 
обезпеченост на изпълнението. 

2. Законови норми, подход и принципи, на които се основава ПИРО 

Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. се 
изготвя в съответствие с Методически указания на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, издадени на основание на чл.17, т.9 от Закона за регионалното 
развитие (ЗРР)1, които имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, 
изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за интегрирано развитие на 
общините.  

Предвид изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за регионално 
развитие, в настоящия документ са взети под внимание и новите подходи в прилагането на 
регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от 
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

В тази връзка е важно да се подчертае, че плановете за интегрирано развитие на 
община за периода 2021-2027 г.(ПИРО) съвместяват в рамките на един документ 
елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.  

 
Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на 

ПИРО гарантират, че стратегическият документ е в съответствие със: 

 нормативните изисквания в областта на регионалното развитие; 

 определените национални, регионални цели и приоритети на 
развитието в България; 

 специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на 
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за 
територията на общината. 
 
ПИРО се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за 

периода 2021-2027 год. и е ориентиран в максимална степен към целта на политиката 
„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 
развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи". 
Планът ще допринесе за осъществяване целите на политиката, особено по отношение на 
предвидени мерки, свързани с подкрепа на индустриални зони, енергийна ефективност, 
устойчива мобилност, инфраструктура за подобряване на секторни политики и др. 

 

                                                            
1 Закон за регионалното развитие, обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г. 



План за интегрирано развитие на Община КЪРДЖАЛИ 2021 – 2027 
 

8 

Основен стратегически документ, който очертава политиките за развитие на 
България за следващите години, е Националната програма за развитие: България 20302. 
Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 
националните програмни документи. Той детерминира визията и общите цели на 
политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително 
техните териториални измерения. Концептуалната структура на Националната програма за 
развитие: България 2030 се формира от 3 стратегически цели, 5 ключови интегрирани оси 
на развитие и 13 приоритета, фокусирани към успешната реализация на предвижданите 
мерки и дейности.  

За пръв път в национален стратегически документ се формулира самостоятелна 
трета стратегическа цел, пряко ориентирана към стимулиране на регионалното развитие: 
„Намаляване на неравенствата“. Като основна цел на политиката за периода до 2030 г. е 
заявен националният ангажимент на управляващите за „постигане на по-включващ и по-
устойчив растеж, при намаляване на социалните и териториални неравенства и 
способстване на споделен просперитет, както и при отдаване на първостепенна важност на 
защитата на правата на човека“3.  

В рамките на третата ос за развитие „Свързана и интегрирана България“ е включен 
Приоритет (П9) „Местно развитие“, чиято основна задача е осигуряване на предпоставки 
за повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, 
както и насърчаване на местното развитие, специфичния местен потенциал и адресиране 
на местните проблеми и предизвикателства. Това ще се постигне чрез интегрирано 
развитие на ресурсно обвързани и допълващи се икономически сектори с цел увеличаване 
добавената стойност за регионите и развитието на страната и изпълнението на 
комбинирани мерки, вкл. от сферата на туризма, подкрепа за културно-историческото 
наследство, модернизиране и осъвременяване на образователната инфраструктура, 
развитие на социална инфраструктура и др. Този приоритет има изключително 
териториална насоченост, като се следва т.нар. „place-based approach“, в основата на който 
стои териториалната единица (локацията, общината, районът) със своите специфични 
дадености и потребности. 

 
Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) на България за 

периода 2013-2025 год. (Актуализация 2019)4. Актуализирането на стратегическия 
документ също се обосновава и с необходимостта от създаване на актуална 
информационна основа за стратегическо планиране за периода 2021-2027 год., отчитаща 
новия подход в прилагането на регионалната политика в страната. Ролята на НКПР като 
пространствен координатор на процесите в територията и секторните политики се запазва, 
но се осъвременява в контекста на общоевропейското пространствено развитие, с акцент 
върху комплексно, интегрирано планиране и засилена стратегическа ориентация. 
                                                            
2 Национална програма за развитие: България 2030 
3 Национална програма за развитие: България 2030. Приложение № 1, с.6. 
4 Решение на Министерски съвет № 306 от 07-ми май 2020, обн. ДВ, бр.42 от 12 май 2020 год. 
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Актуализираната НКПР отделя по-голямо внимание на регионите за планиране от ниво 2, 
на по-високата степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани 
инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и 
териториалното измерение на европейските политики. 

В методологично, структурно и съдържателно отношение планът за интегрирано 
развитие на Община Кърджали е обвързан и е функция на Интегрираната териториална 
стратегия за развитие на Южен Централен регион за планиране (ЮЦР). В този смисъл 
актуални аспекти от планираното развитие на Южния централен регион за периода 2021-
2027 год. са структуроопределящи за идентифицираните проблеми и планирани дейности 
за интегрирано развитие в настоящия план.  

В рамките на района Община Кърджали се категоризира като средно урбанизирана 
община5 и попада в категорията на общините от трето йерархично ниво: средни градове, 
центрове с регионално значение за територията на областите6. Формулираните три 
приоритета за развитие на Южен Централен регион имат за цел да постигнат положителна 
промяна във всяка от общините на тази територия, вкл. община Кърджали. Привличането 
на повече инвеститори, чрез създаването на необходимите за техния интерес социално-
икономически условия, постигнати чрез съвместните усилия на районите от NUTS 3 
(областите в ЮЦР) има за цел да приближи ефектите от инвестиционната активност до по-
голям спектър общини от района. В стратегическите документи за пространствено и 
регионално развитие, актуални за периода 2021-2027 г.7 се акцентира върху „ЮЦР – 
привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и 
съхранено природно, и културно наследство” ”.  

 
Базов инструмент за реализиране целите на регионалната политика е Програма 

„Развитие на регионите“ (2021-2027). Стратегията на програмата също е фокусирана 
върху териториалната цел на политиката „Европа по–близо до гражданите“ и допринася за 
осъществяването на нейните задачи, особено по отношение на предвидените мерки, 
свързани с индустриалните зони, енергийната ефективност, устойчивата мобилност, 
инфраструктурното осигуряване на секторните политики и др. 

Програмата за развитие на регионите ще се изпълнява чрез използването на 
инструменти за интегрирано териториално развитие, с цел постигане на по-добър 
инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен 
диалог между широк кръг заинтересовани страни. 

Основна цел на Програма „Развитие на регионите“ (2021-2027) е „да създаде 
жизнени, икономически силни и устойчиви региони, като отговор на неблагоприятните 
                                                            
5 Средно урбанизирана община - междинни (средно урбанизирани) общини с изявен град център. 
6 Такива освен Кърджали са още 19 областни центрове и 8 други изявени градове – това са Видин, Монтана, 
Враца, Ловеч, Габрово (3+), Велико Търново (3+), Търговище, Разград, Шумен (3+), Силистра, Добрич (3+), 
Сливен, Ямбол, Хасково (3+), Смолян, Пазарджик (3+), Перник, Кюстендил, Благоевград (3+), Свищов, 
Горна Оряховица (4+), Казанлък, Димитровград (4+), Асеновград (4+), Карлово (4+), Дупница (4+), Петрич 
(4+);. 
7 Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. 
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демографски тенденции и задълбочаващите се вътрешнорегионални и междурегионални 
неравенства“. Предвижда се да бъде постигната значителна промяна в отношението, 
възгледите и перспективите за регионално развитие, което ще се реализира чрез 
прилагането на коментирания по-горе интегриран териториален подход. Същностен негов 
акцент е ефективното използване на местния потенциал на всяка територия в тесен диалог 
и сътрудничество между институции, работещи на различни управленски нива, както и 
заинтересовани страни и партньорски организации, действащи на съответната територия. 

В стратегическата част на Програмата се включват 3 (три) специфични приоритета: 
първият - за интегрирано градско развитие, вторият - за интегрирано териториално 
развитие на регионите за планиране от ниво 2 (NUTS 2), третият – за справедлив енергиен 
преход. Предвиден е и (допълнителен) приоритет за техническа помощ, за да улесни 
прилагането на новия териториален подход. Интегрираният териториален подход в 
България ще се изпълнява на базата на т. нар. интегрирани териториални инвестиции. В 
обхвата на ПРР 2021-2027 попадат всички градски общини на територията на България. 
Десетте най-големи градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 1 за 
интегрирано градско развитие, а всички останали градски общини, вкл. Община 
Кърджали, ще бъдат подпомагани по Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие 
на регионите. Важно е да се отбележи, че всички дейности и проекти, които ще се 
подкрепят от програмата за развитие на регионите, следва да са идентифицирани като 
потребности и нужди в плана за интегрирано развитие на територията на Община 
Кърджали, която попада в обхвата на действие на Приоритет 2 за интегрирано 
териториално развитие на градските общини в регионите за планиране от ниво 2. 

3. Структура и съдържание на ПИРО 

В съответствие с Методическите указания, Планът за интегрирано развитие на 
Община Кърджали за периода 2021-2027 година съдържа следните структурни и 
съдържателни компоненти (тематични раздели): 

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на съответната община; 

2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 
3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите 
за сътрудничество с други общини; 

4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и 
изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 
информация и публичност; 

6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и 
оптимален график на изпълнение; 
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7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по 
години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни 
идеи; 

8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината; 
9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

плана. 
 
Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност. 

Аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата му част, а 
дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 
практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

Основно изискване по отношение на ПИРО на Община Кърджали за периода 2021-
2027 г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация 
на различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на 
различни секторни дейности за въздействие представлява компонент на съобразеното с 
конкретното място разработване на политика. Жилищното строителство, транспортът, 
заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си 
взаимодействат, за да окажат своето влияние върху икономическото и социалното 
развитие. Разработването на общи приоритети предполага високо ниво на прилаганата 
експертиза, тъй като всяка от секторните политики, действащи на общинската територия, 
има свои собствени цели, приоритети и бюджети. Независимо от това, чрез използването 
на интегрирания подход за развитие трябва ясно да се определи как тези институционално 
сегментирани елементи си въздействат взаимно. Ключово изискване е принципът на 
интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на настоящия 
стратегически документ и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка част от 
неговата структура. 

4. Отговорности на институциите и партньорите за разработването и 
приемането на ПИРО 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 
актуализиране на ПИРО се осъществява от бюджета на общината и чрез средства от 
фондовете на Европейския съюз и други финансови източници, като кмета на общината 
ежегодно планира необходимите за целта финансови ресурси. 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на 
ПИРО. Кметът осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и 
съгласуване на ПИРО.  

Със заповед на кмета е сформирана работна група, която отговаря за подготовката, 
изготвянето и одобряването на ПИРО. В работната група се включват общински 
служители. След като бъде разработен ПИРО с представителите на заинтересованите 
групи, вкл. икономически и социални партньори; неправителствени организации, 
граждански сдружения и академичните среди;ще се проведе обществено обсъждане на 
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проекта за ПИРО, като своевременно се осигурява и непрекъснат публичен достъп до 
информация и възможност за излагане на техни становища за всеки един от етапите при 
разработването и реализацията на ПИРО. 

Работната група определя етапите, практическите действия и приема оперативен 
график за изработването на ПИРО. Изготвеният проект на стратегическия документ се 
обсъжда и съгласува с широк кръг заинтересовани страни, имащи отношение към 
развитието на общината, като получените становища и коментари се отразяват по 
преценка на работната група, по предложение на кмета и/или след обсъждане от 
общинския съвет . 

Кметът на общината публикува на интернет страницата на общината проекта на 
ПИРО и отправя покана за публично обсъждане, съдържаща мястото и датата за неговото 
провеждане. 

Процесът на публично обсъждане се реализира чрез изготвяне на Протокол с 
отразени становища от заинтересованите страни. Протоколът е неразделна част от проекта 
на плана за интегрирано развитие на общината при внасянето му за разглеждане и 
приемане от общинския съвет. 

В изпълнение на правните норми и методическите указания, одобреният ПИРО се 
представя от кмета на общината пред областния съвет за развитие на област Кърджали в 
срок до три месеца от неговото приемане от общинския съвет на Община Кърджали. 

ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на 
страницата на общината в интернет и на Портала за обществени консултации на 
Министерския съвет в установения от Закона за регионалното развитие срок. 

 

5. Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за целите 
на стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали (ПИРО) за периода 2021-
2027 г. е ключовият инструмент за анализ и идентифициране на проблемите, нуждите и 
потенциалите за развитие на Община Кърджали и нейната територия, които са взети 
предвид при разработването на програмата за реализация на ПИРО, систематизирането на 
проектни предложения и оценка на индикативни финансови ресурси, включително и чрез 
съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.  

Прилагането на интегриран подход за регионално развитие и местни инициативи, 
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно 
развитие, предполага да се определят интегрирани зони за въздействие. По този начин се 
очаква да бъде осъществена фокусирана подкрепа за удовлетворяване на 
идентифицираните нужди не само на определените зони за въздействие, но и по-ефективно 
оползотворяване на потенциала за общо развитие на общината, вкл. и възможно 
коопериране на община Кърджали със съседни общини в изграждане на партньорски 
мрежи, за разработване и изпълнение на съвместни проекти от общ интерес. 



План за интегрирано развитие на Община КЪРДЖАЛИ 2021 – 2027 
 

13 

Изпълнението на стратегическите цели, приоритети, мерки и дейности в Плана за 
интегрирано развитие на Община Кърджали (2021-2027) предвижда позитивни резултати, 
чрез реализиране на конкретни мерки и дейности в няколко тематични направления: 

 Насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в 
индустриални зони или друга техническа инфраструктура за развитие на икономически 
дейности, подкрепа за иновации и развитие на МСП) за повишаване 
конкурентоспособността на малкия и средния бизнес като движеща сила на регионалната 
икономика; 

 Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли; 

 Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше 
образование, включително детски градини и яслени групи, и професионално обучение; 

 Културна инфраструктура, културно-историческо наследство и туризъм, 
съобразени с местната специфика, така че да се постигне развитие на устойчиви форми на 
туризъм и на културните и творческите индустрии; 

 Жилищно осигуряване и жилищна инфраструктура, включително 
обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-
икономически характеристики;  

 Енергийна ефективност, включително обновяване на жилищния фонд и 
кръгова икономика; 

 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура за 
опазване на околната среда и адаптиране към промените на климата; 

 Инвестиции за устойчива мобилност и функционални зони и всички видове 
мерки за пътна безопасност, включително превенция и повишаване на осведомеността; 

 Цифрова и безопасна транспортна свързаност; 

 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура. 
 
Планът за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 год. 

(ПИРО) се изготвя като стратегически документ, който изгражда обща рамка и 
последователност от конкретни действия за бъдещото устойчиво и интегрирано местно 
развитие. Планът и програмата за неговата реализация са резултат от обединените усилия 
на широк кръг заинтересовани страни и партньори в процеса на неговата подготовка и 
приемане. Разработен в общия контекст на актуалната нормативна и стратегическа рамка 
за регионално развитие на България и Европейския съюз, основавайки се на местния 
потенциал и специфични нужди, ПИРО предлага аргументирани решения за разнообразни 
икономически, социални, екологични, културни и управленски предизвикателства в 
подкрепа на бъдещото позитивно развитие на територията на община Кърджали.  
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 
потенциалите за развитие се изготвя за територията на цялата Община Кърджали. Описва 
се нейният териториален обхват с включените в нея кметства и населени места. Анализът 
следва да вземе под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни общини, 
които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху развитието на 
граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО. В синтезирана вид, 
спецификата на община Кърджали следва да обоснове предлаганият подход за развитие за 
периода 2021-2027 г. 

Очакван резултат от анализа: да се идентифицират и териториално да се 
дефинират конкретните за община Кърджали проблеми, да се направят изводи и да 
се посочат тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките 
на вътрешния й потенциал за развитие.  

Потенциалът за развитие се определя, като се анализират тези елементи, които са 
характерни за съответната територия и ще са в подкрепа на нейното бъдещо развитие. 
Като община от 3-то йерархично ниво съгласно НКПР в анализа е поставен специален 
фокус върху територията на административния център на общината. 

Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база 
наличните източници на информация, включва и теренни проучвания (на място, чрез 
анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на отделните територии, 
населени места или части от тях, чрез които следва да се съберат данни или информация, 
за които няма налични официални източници, но са важни за идентифициране на 
основните процеси, които протичат на съответната територия, както и за разкриване на 
нейния специфичен потенциал за развитие. 
 

1. Общ профил на Община Кърджали 

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

Община Кърджали е разположена в северната част на източните Родопи заемайки 
площ от е 574.742 км2. Община Кърджали е най-голямата община в Източно–родопския 
планински масив с територия от 574 км2., което е 20% от територията на Област Кърджали 
и 0.51% от територията на страната.Тя се включва към административния обхват на 
Южен-Централен район от ниво 2 /NUTS II/, административна област Кърджали /NUTS 
III/. Общината отговаря на европейската класификация LAU 1.  

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

 
 Източник: https://bit.ly/3zVXCjA 

Фигура 1. Административна карта на област Кърджали 

През територията на общината преминават жп линията Русе-Подкова и 
първокласния път Русе - В. Търново - Ст. Загора – Хасково – Кърджали – Маказа. Пътят е 
една от най-важните транспортни връзки, пресичащи България в направление север – юг и 
част от трасето на Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 
2013 г. на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Маказа се обособява 
директна връзка, свързваща р. Дунав (канала Рейн – Майн – Дунав) – транспортен коридор 
№ VII с Бяло море (пристанище Александруполис). Това дава възможност за увеличаване 
на трансграничните контакти и всички произтичащи от тях възможности (търговия, трудов 
пазар, инвестиции и т.н.). 
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Източник: https://bit.ly/3jXhdKE 

Фигура 2. Географска карта на община Кърджали 

Разстоянието до по-големите градски центрове спрямо общинския център гр. 
Кърджали, са видни в следващата таблица: 

Таблица 1. Разстояния до съседни градски центрове 

До Разстояние в км. 
гр. София (Столична област, столица на Р. България) 242 
гр. Пловдив (област Пловдив) 97 
гр. Хасково (област Хасково) 45 
гр. Смолян 86 
гр. Бургас (област Бургас) 247 
гр. Александруполис (Гърция) 134 

 
1.2. СЕЛИЩНА СТРУКТУРА 

Урбанизационната структура на общината се характеризира с 1 градски център (гр. 
Кърджали) и 117 малки, разпръснати населени места. Според предходния общински план 
за развитие (ОПР 2013 – 2020) урбанизирани територии заемат едва 5,01 % от територията 
на общината. Според данни на НСИ градското население в общината към 31.12.2020г.8 е 

                                                            
8Данните са на основа прогноза за населението на общината според данните от преброяване на населението 
2011г. и демографската динамика в община Кърджали. – б.а. 
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към реката. 
 
Преобладаващата част от населените места са разположени по трите изходни 

артерии от гр. Кърджали към Хасково и по пътя към Ардино. Селата са малки, като 
значителна част са с население под 200 души. Характерът на тяхната структура е предимно 
дисперсен. Основен структуриращ елемент се явява меридианната урбанизационна линия 
Русе – Маказа и паралелната южна гранична ос. 

В рамките на общината са обособени осем опорни центрове, чиито ядра са 
съставени от сравнително големи села с население между 500 и 1 000души, разположени 
почти равномерно в цялата територия на общината (Таблица 3).  

Таблица 3. Обособени опорни центрове и населени места в тях в Община Кърджали 

№ Местоположение 
Централно населено 

място 
Населени места 

1 Крайградски 

гр. Кърджали  
 

с.Енчец – с. Брош, с.Зелениково и с. Главатарци;  
с.Дъждовница – с. Пъдарци, с.Ридово и с.Снежинка;  
с.Крайно село - с. Срединка; 
с.Пеньово- с.Бленика и с.Старо място;  
с.Повет – с. Зимзелен  и с. Панчево;  
с.Прилепци;  
с.Рани лист - с.Болярци; 
с.Резбарци – с. Петлино; 
с.Седловина; 
с.Сипей – с. Пропаст;  
с.Солище – с.Иванци, с.Невестино и с.Скърбино; 
с. Царевец;  
с.Чилик- с.Калинка, с.Охлювец и с.Черна скала. 

 

2 Северен 

с.Стремци 
Обхваща селата на 
кметствата Стремци, 
Бели пласт, Горна 
крепост, Три могили, 
Люляково, Соколяне и 
Ястреб 

с.Стремци; 
с. Бели пласт; 
с. Горна крепост - с.Долна крепост; 
с.Три могили-с.Стремово; 
с. Люляково; 
с. Соколяне; 
с. Ястреб. 

 

3 Североизточен 

с.Мост 
Обхваща селата на 
кметствата Мост, Ба-
щино, Звиница и 
Черешица. 

с.Мост  - с.Черньовци и с.Добриново;  
с.Бащино;  
с.Звиница – с.Крин и с.Татково; 
с.Черешица. 

 
 

4 Източен 

с.Перперек  
Обхваща селата на 
кметства Перперек, 
Миладиново, Конево, 
Калоянци, Чифлик 
Мургово и Висока 
поляна 

с.Перперек – с.Кокиче, с.Мъдрец и с.Майсторово; 
с.Миладиново - с.Рудина и с.Сестринско;  
с.Конево - с.Бяла поляна, с.Долище и с.Страхил 
войвода;  
с.Калоянци – с.Гняздово и с.Сватбаре;  
с.Чифлик; 
с. Мургово; 
с. Висока поляна. 
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№ Местоположение 
Централно населено 

място 
Населени места 

5 Студен кладенец 

с. Широко поле  
Този район тангира 
източно до градското 
ядро и източната 
индустриална зона на 
града. Обхваща 
кметства Широко 
поле, Скалище, 
Звезделина и 
Жинзифово 

с.Широко поле - с.Зорница, с.Лисиците и 
с.Соколско; 
с.Скалище – с.Бялка,с.Гъсково, с.Звезден и с. 
Орешница; 
с. Звезделина; 
с.Жинзифово. 

 

6 Южен 

с.Глухар  
Обхваща кметствата 
Глухар, Островица, 
Опълченско, 
Македонци и 
Воловарци. 

с.Глухар; 
с.Островица – с. Вишеград;  
с.Опълченско – с. Айрово; 
с.Македонци – с. Дъждино и с.Пепелище;  
с.Воловарци- с.Дънгово, с.Житарник и с.Лъвово. 

 

7 Югозападен 

с. Бойно  
Обхваща селата на 
кметства Бойно, 
Кобиляне, Кьосево и 
Велешани. 

с.Бойно – с.Каменарци, с.Кокошане, с. Стражевци, с. 
Яребица и с.Звъника; 
с. Кобиляне; 
с. Кьосево -  с.Тополчане; 
с.Велешани. 

 

8 Северозападен 

с. Костино  
Обхваща кметства 
Костино, Скална 
глава, Голяма бара, 
Ненково с махалите 
около него 

с.Костино - с.Божак, с.Звънче, с.Крушевска и 
с.Чеганци;  
с.Скална глава - с. Багра, с.Зайчино и с.Севдалина;  
с.Голяма бара- с.Върбенци, с.Илиница, с.Крушка, 
с.Мартино  и с.Ходжовци; 
с.Ненково – с. Висока. 

/ 
 

1.3. ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ12 (ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ) 

1.3.1. Релеф 

Районът на общината в геоморфоложко отношение е много разнообразен и се 
характеризира със силно изразена разчлененост. Той обхваща нископланинския хълмист 
релеф по средното течение на река Арда. Билата са заоблени с полегати до стръмни 
склонове, като в районите на язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ склоновете са 
много стръмни. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от гъсто развитата 
хидрографска мрежа. Главното било в района е вододелното било между водосборите на р. 
Арда (яз. „Кърджали“ и яз. „Студен кладенец“) и р. Марица. В южна посока от главното 
било се спускат няколко заоблени била, на места разляти, но със стръмни и урвести 
склонове, прорязана от множество склонове. Средната надморска височина е 329 м. 
Според географското райониране на Република България община Кърджали се намира в 

                                                            
12Разработени са на основа на достъпната информация в Общински план за развитие 2014-2020 г., както и в 
Стратегия за развитие на туризма в община Кърджали 2006-2013г. И двата документа са достъпни на 
електронната страница на община Кърджали в раздел „Нормативни документи“ - 
https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm 
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Източнородопския подрайон на Южна България. Единствено изключение прави най-
северозападният ѝ ъгъл (землището на село Ненково), който попада в пределите на 
Западните Родопи. 

 
1.3.2. Геоложки състав, почви и полезни изкопаеми 

Геоложкият строеж на релефа 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. В югозападната част на общината на 
големи територии се разкриват метаморфни скали представени от гнайси, амфиболити, 
слюдени шисти и др. 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. 

Общата площ на общината е 574 742 декара. От тях около половината са горски 
територии, а земеделските са около 40 %. В земеделските площи (225 432 декара) 
преобладават почви със средно продуктивни възможности до лоши и непригодни за 
земеделско ползване. Подходящи за отглеждане на тютюн, лен и картофи. Почвената 
покривка е представена от оподзолени и излужени почви. На територията на горския фонд 
(276 842 декара) преобладават канелени горски излужени почви, следвани от кафяви 
горски (светла, преходна, тъмна), хумусно-карбонатни, алувиални, алувиално-ливадни и 
алувиално-делувиални почви. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 
30 517 декара. Почвите в района са повлияни от водна и ветрова ерозия. Водните течения и 
водните площи са с 36 654 декара площ. 

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 бентонит, 
перлит и зеолит. Полезните изкопаеми могат лесно да се използват, тъй като се намират на 
малка дълбочина и съществуват открити техники и технологии за добива им. Все още има 
неразработени залежи на качествен мрамор и облицовъчни материали, като гнайс, туфи и 
варовици.  

 
1.3.3. Климатични характеристики 

Климатът е преходно-средиземноморски, сравнително мека зима и горещо 
лято.Обусловен е от характера на атмосферния пренос и трансформация на въздушните 
маси върху повърхнината на релефа. Средната годишна температура на въздуха е 12,5 
градуса по Целзий. Средно около 216 дни годишно, от началото на април до началото на 
ноември се наблюдава устойчиво задържане на температурата над 10 градуса по Целзий. 
Зимите са сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са около 39 
дни. Лятото е продължително и горещо, максималните температури достигат до 39-40 
градуса по Целзий. Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през 
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лятото – около 24 градуса по Целзий. Температурните суми през вегетационния период са 
около 3 800 - 4 000 градуса по Целзий и са сред най-високите за страната. Южното 
положение на общината определя сравнително голямата продължителност на слънчевото 
греене, чиято средна продължителност надхвърля 2 250 часа. 

Освен другите фактори, наличието на големи свободни водни площи влияе върху 
влажността на въздуха в района на гр. Кърджали. Относителната влажност на въздуха е 
най-ниска през летните месеци от 57 до 67 %, а най-висока през зимните месеци 78-83 %. 
По-високата влажност на въздуха през зимните месеци е предпоставка за задържане на 
замърсителите в приземния слой на атмосферата.  

Морфографските особености на района оказват силно влияние и върху режима на 
валежите. Поради есенно-зимния максимум на валежите, лятото е засушливо, а по 
долината на Арда силно засушливо. 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. Средно годишните суми на 
валежите са около 550-600 мм, което е по-високо от средните за страната. 

Преобладаващи са север-северозападните и юг-югозападните ветрове, със скорост 
около 4 м/сек, с честота 35 % за летния период и 48 % за зимния период. Периодите на 
безветрие с благоприятни ситуации за инверсии са не повече от 5 %. Тяхната дълбочина и 
мощност не са така големи, а температурният градиент по височина – сравнително нисък. 
Средната годишна скорост на вятъра е 1,66 м/сек., което го определя като слаб.  

 Значима климатична роля играят фьоновите ветрове, които пред топлото полугодие 
се явяват във вид на суховей, а през студеното, на силни и топли сухи ветрове.  

Броят на ясните дни по обща облачност годишно е 82, а броят на мрачните дни – 90. 
Анализът на климатичните условия в общината показва, че в комплексното им 
въздействие обуславят нормална самопречистваща способност на атмосферата и не 
създават сериозни предпоставки за замърсяване. 

Като цяло климатичните характеристики благоприятстват отглеждането на 
топлолюбиви култури, целогодишния дърводобив, продължителното пасищно 
животновъдство и туризма. С по-неблагоприятно проявление са поройните извалявания, 
които са причина за бързото покачване на водите в реките, както и градушките. 

 
1.3.4. Водни ресурси 

Водните ресурси на територията на община Кърджали са значителни и се формират 
от подземни и повърхностни водоизточници, които се захранват от валежите. Главна водна 
артерия е р. Арда. Река Арда е най-голямата родопска река и един от най-големите 
притоци на р. Марица. Тя и всичките й притоци (Върбица, Боровица, Перперек и др.) се 
характеризират с голяма поройност, дължаща се на съчетанието от континенталното и 
средиземноморско климатично влияние. Водосборът на р. Арда преди гр. Кърджали 
обхваща високопланинския релеф на Западните Родопи. За акумулиране на водите на р. 
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Арда и нейните притоци на територията на община Кърджали са изградени два язовира -
“Студен кладенец” с обем 489 млн. м3 (попада на 70% на територията на Община 
Кърджали) и яз. “Кърджали” с обем 532,9 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 електроенергия и за напояване.На 
р. Боровица е изграден яз. „Боровица“ (общ обем 27,3 млн. м3), който служи за питейно-
битово водоснабдяване на 47 села в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене. На 
територията на община Кърджали попада 15% от течението на реката - притоци от яз. 
„Боровица“ до вливане в яз. „Кърджали“. На територията на община средногодишната 
стойност на оттока на р. Арда се изчислява на 32,5 м3/с. Според Плана за управление на 
речните басейни в Източнобеломорски район на територията на община Кърджали има 2 
пукнатинни и едно порово подземно водно тяло, които се използват за питейни нужди и 
напояване. Подхранването на поровите води е от инфилтрация на валежни води директно 
от повърхността или на вода от реките в общината. 

Общината е добре обезпечена с водни ресурси. Те позволяват развитие на 
туристическа, курортна и спортна дейност, особено тази свързана с големи водни басейни 
– най-вече язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“. Ниската надморска височина и 
хълмисто-ридовия характер на релефа определят тяхната атрактивност през по-голямата 
част от годината. 

 

2. Икономическо развитие 

2.1. ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО ПО СЕКТОРИ 

Анализът на икономическото състояние е базиран на  последните официални данни 
на НСИ (към 2019г.) и проведени структурирани интервюта и фокус групи със 
заинтересованите лица в Община Кърджали. Състоянието на местната икономика в 
община е продиктувано и следва общото икономическо състояние на Южния Централен 
район на страната. Характерът на местната икономика зависи от множество фактори. Сред 
най-важните са: демографските фактори и условия, особеностите на селищната мрежа, 
параметрите на различните видове инфраструктура, както и наследените производствени 
традиции и съвременните пазарни тенденции. В Община Кърджали се използват редица 
възможност за укрепване на местната икономика. 

В целият Южен Централен район функционират 72 694 бр. нефинансови 
предприятия. Преобладаващата част от тях – 67 161 бр. са микро- предприятия с персонал 
до 9 човека; малките предприятия със заети до 49 човека са 4 513 бр.; средните с персонал 
до 249 заети – 889 бр. Община Кърджали следва, в някои отношения дори изпреварва 
цялостното развитие на района. 

Икономиката в община Кърджали оказва ключово въздействие върху развитието на 
икономическото състояние на Южния Централен район на страната. На територията на 
община Кърджали, към 2019г. функционират 3 126 нефинансови предприятия (4,30% от 
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нефинансовите предприятия в ЮЦР) , като размера на малките такива е преобладаващ. 
Таблица 4. Брой нефинансови предприятия на територията на община Кърджали по години 

Година  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой предприятия 
от нефинансовия 
сектор (бр.) 

2 726 2 639 2 624 2659 1 702 2 775 2 990 3 017 3 075 3 126 

Източник: НСИ  

 
Данните показват правно устойчиво нарастване на броя нефинансови предприятия, 

което се дължи на благоприятен бизнес климат в общината. Повишаването броя на 
организациите е свързан както с нарастването на предприемаческата активност на 
местното население, така и с нарастващият размер на чуждите инвестиции. През 
изследвания период значително е повишен инвестиционният климат и атрактивността му 
за чужди инвестиции. Международни организации оценяват положително на района и 
развиват успешно дейността си в него. Типичен пример тук е ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ЕАД, 
която осигурява заетост на над 3 000души от общината, както и една част от местните 
компании са нейни основни подизпълнители. 

На територията на община Кърджали се наблюдава трайна тенденция към развитие 
на икономиката. Произведената продукция за периода нараства от 556 860 хил. лв. през 
2010г. до 134 712 хил. лв. през 2019г. С нарастването на произведената продукция 
нарастват и приходите на предприятията от 799 895 хил. лв. през 2010г. до 1 509 759 хил. 
лв. през 2019г. Това обуславя и възходящите темпове и на нетните приходи от продажбите 
реализирани на територията на община Кърджали. През изследвания период те са 
нараснали повече от два пъти (от 688 731хил. лв. до 1 395 592хил. лв. през 2019г.). 

Таблица 5. Произведена продукция и приходи от дейността на нефинансовите предприятия на 
територията на община Кърджали 

Произведена продукция 
и приходи (в хил. лв.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Произведена продукция 556860 517076 491290 511040 667129 698122 767976 869371 1032991 1134712 

Приходи от дейността 799895 761009 786849 793076 936476 982330 1037997 1279053 1370101 1509759 

Нетни приходи 688731 685281 658402 732619 870471 818457 960692 1190152 1370101 1395952 

Източник НСИ 
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Фигура 3. Темпове на нарастване на продукция и приходи от дейността на нефинансовите 

предприятия на територията на община Кърджали за периода от 2010г. до 2019г. 

 
В същото време броят на заетите не се повишава с голяма амплитуда. Това се дължи 

на факта, че новооткритите предприятия от нефинансовия сектор са предимно микро- и 
малки предприятия. Друга съществена причина, е че новосъздадените предприятия с 
чуждестранни инвестиции са високо технологични (например ТЕКЛАС България). През 
средата на периода от 2015 до 2018 се наблюдава най-голям ръст в заетостта на 
населението в общината, след което тенденцията се променя.  

Таблица 6. Заети лица на територията на община Кърджали 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Заети лица (бр.) 16091 15651 15784 15562 15891 16720 17150 17705 18173 17893 
Източник: НСИ 

 
НаФигура 4. може да бъде видяно графичното изменение на заетостта на общината.  
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Фигура 4. Темп на заетостта на населението в община Кърджали за периода 2010г. – 2019г. 

 
Инвестициите в Дълготрайни материални активи на нефинансовите предприятия 

са също показател за икономическото състояние на общината. Техният темп на нарастване 
потвърждава наличието на добър икономически климат и устойчива бизнес среда. Ясно се 
вижда ефекта от прилаганитемерки за повишаване на предприемачеството; привличане на 
квалифицирани лица в и извън общината; повишаване квалификацията заетите и на 
безработните и насърчаването им за включване отново на пазара на труда. 
 

Таблица 7 Дълготрайни материални активи в община Кърджали за периода 2010 г.– 2019г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ДМА (в хил. лв.) 398508 414486 403778 400308 479040 497603 505718 566628 531048 572675 
Източник: НСИ 

 
През последните години нараства размера на чуждестранните преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия в област Кърджали като най-голяма е заслугата на община 
Кърджали. През 2017 те са 176 317 хил. евро, през 2018г. –153 123.8 хил. евро и през 
2020г. - 256 413 хил. евро.Най-голям е техният размер през 2019г. – 321 008.2 хил. евро. 
Това говори за изградено доверие от страна на чуждестранните инвеститори и 
привлекателен бизнес климат.  

Представеният анализ на икономическите дейности следва логиката на 
последователността на отделните дейности в Националният класификатор на 
икономическите дейности (КИД 2008). Сред развиваните икономически дейности в 
област Кърджали най-многобройни са организациите занимаващи се с търговията, 
включително ремонта на автомобили и мотоциклети с 1,268 бр. За 2018 те са реализирали 
нетни приходи от продажби възлизащи на 364,650 хил. лв. В тях са заети 3,369 души. Те са 
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насажденията. Необходима е и организация на производство на нов тип земеделски 
продукти с висока добавена стойност, както и изграждане на съпътстваща 
инфраструктурна осигуреност, включително съоръжения против градушки.  

По отношение на животновъдството в селските райони на общината има отделни 
ферми, но те нямат добра рентабилност. Необходимо е създаването на специализирани 
зони за животновъдство извън населените места и инфраструктура за достъп до тях.  
 

Сектор H -Транспорт, складиране и пощи e развиващ се. В него оперират 256 бр. 
предприятия, които през 2019г. са реализирали 51 421хил. лв. нетни приходи от продажби. 
Той осигурява заетост на 811 лица. Важността му се обуславя от непосредствената  
близост с Турция и Гърция.  
 

Сектор I - Хотелиерство и ресторантьорство, също предстои да бъде развиван. В 
него оперират 252 организации. Природните, културните, историческите и религиозните 
забележителности на района обуславят необходимостта от развитие на сектора. През 2019 
г. в сектора са реализирани нетни продажби в размер на 27 541хил. лв. За подпомагане 
развитието на сектора са необходими инфраструктурни подобрения, включително 
свързани с пътна достъпност и сметоизвозване. Хотелиерството и ресторантьорството ще 
бъдат подпомогнати и с развитие на зони за риболов, къмпингуване, отдих, развлечения, 
водни спортове, около водните площи. Не бива да се пренебрегва и поддържането и 
развитието на природните и историческите и религиозните обекти.   

Основен икономически сектор в община Кърджали е и F- Строителството. В 
него оперират 223 бр. предприятия. Те са реализирали 75 879 хил. лв. нетни приходи от 
продажби през 2019г. В него са заети 1 591 бр. лица. 

В района се развиват и други икономически дейности (сектори J - Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения, L- Държавно 
управление и отбрана; задължително обществено осигуряване, M - Образование, N - 
Здравеопазване и социални дейности, P - Дейности на домакинства, Q - Екстериториални 
организации и служби, R -Култура, спорт и развлечения и S – други дейности), но тяхното 
значение е по-малко за нуждите на настоящият анализ.  

В общината все още липсват значителни инвестиции в Научно изследователска и 
развойна дейност (НИРД). През последните години такива са регистрирани главно през 
2016г., в размер на 3 168 хил. лв., което е крайно недостатъчно. Тава показва, че община 
Кърджали има необходимост от засилване на иновационното и представяне и 
провеждането на научноизследователска и развойна дейност. По този начин ще се засили и 
интереса на чуждестранни инвеститори, а от там ще се повиши благосъстоянието и.  

Налице са някои основни индустрии, в които община Кърджали няма сериозни 
представители – фармация; химическа промишленост и ел. съоръжения и др. Потенциал в 
развитието на индустрията е може да бъде търсен в машиностроенето, пневматиката и 
дори автомобилостроенето.  

Към 2018г. на територията на общината функционират 2 020 бр. магазина за 
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продажба на дребно, 857 от които за хранителни продукти.  
Брутният вътрешен продукт реализиран от общината възлиза на 1 288млн. лв., като 

БВП на човек е 8 472лв. Този показател е под средното равнище за страната. Въпреки 
повишаващото се равнище на икономическа активност, все още са необходими 
предприемането на догонващи мерки за повишаване на печалбата и благосъстоянието на 
населението.  

 
Източник: НСИ 

Фигура 6. Брутен вътрешен продукт на Р. България за 2018г. 

За развитието на гр. Кърджали и населените места в общината от съществено 
значение е развитието на промишлеността в ясно обособени индустриални зони в 
покрайнините на града. Макар да има основа в това направление, то трябва да бъде 
развивано през следващите години. 
 

2.2. ТУРИЗЪМ 

Община Кърджали изобилства от различни туристически обекти. Те могат да бъдат 
разделени на градски символи, археологически обекти, природни забележителности, музеи 
и галерии, храмове и архитектурни забележителности. Град Кърджали предлага и много 
възможности за отдих и развлечение. 

Към туристическите обекти има постоянен интерес. Туристите са привлечени също 
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и от релефа на Източните Родопи и гледките, които се разкриват от големите Язовири. На 
територията живеят редки видове птици, които са интерес за орнитолози и любители на 
природата. Предлагат се услуги свързани с приключенски туризъм, пешеходни преходи, 
конна езда, екотуризъм. Общината привлича с възможности за водни спортове и 
провеждане на състезания в язовирите. Потенциал за развитието на туризма ще бъде 
разкриването на къмпинги, зони за отдих и развлечения, инфраструктура свързана с 
подобряване условията за риболов. Потенциал за развитие на района има и в ловния 
туризъм. 

В гр. Кърджали от 2012г. функционира туристически информационен център, който 
активно работи с местата за настаняване. Бъдещото му развитие е насочено към 
повишаване на дигитализацията в туризма. 

Местата за настаняване в община Кърджали преди влизането в пандемична 
обстановка нарастват. Има множество малки хотели от семеен тип, къщи за гости и по-
големи хотели. Реализираните нощувки на годишна база са около 72 000 бр. за 2019 г. Те 
показват относително постоянен поток от туристи и бавен темп на нарастване на 
туристическият интерес към района. 

Основните проблеми тук са свързани с достъпността и инфраструктурата до 
туристическите обекти, както и опазването им от вандализъм. На места е необходимо 
изграждането на пътища и паркинги, осветление, алеи, табели, събиране на отпадъци и 
друга поддържаща инфраструктура. Някои от туристическите обекти нямат определен 
статут и граници, което спира възможностите на Общината за инвестиции в тяхната 
инфраструктура. Друг проблем, който се откроява е липсата на обществен транспорт до и 
между туристическите обекти извън населените места. 

Сред основните проблеми в туризма могат да се откроят: 

 Човешките ресурси –ниско равнище на образование, квалификация и 
капацитет на персонала в сферата на туризма; 

 Комуникационната туристическа политика -  липса на сътрудничество от 
заинтересованите страни. Те оставена единствено в ръцете на общината; 

 Туроператори - Липсващата подкрепа на туроператорите, особено в 
условията на пандемия;  

 Проблеми със собствеността на културно-историческите обекти – липсата на 
статут, актове за собственост, неефективно взаимодействие с централната 
администрация – Министерство на културата, Министерство на земеделието 
и горите, които отежняват възможностите на общината да реализира своите 
функции. 

В същото време пред община Кърджали се открояват и редица възможности 
свързани с развитието на туристическия отрасъл. Те са насочени към създаване на 
допълнителни туристически атракции задоволяващи нуждите от развлечение от семеен 
тип. Тук се очертават различни атракционни центрове за деца, изграждане на съоръжения 
за спорт и развлечение за цялото семейство. Тяхното реализиране ще повиши 
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посещаемостта на туристи в Общината, а по този начин ще стимулира и местната 
икономика.  

В заключение икономическият анализ показва, че се провеждат активни и 
целенасочени действия към поддържане на стабилност и развитие на  добър бизнес 
климат. Най-голямо значение в него има промишлеността. В общината  функционират 
високо-технологични предприятия с голям потенциал за растеж. Нейното бъдещо развитие 
е насочено към диверсификация на промишлеността в индустриалните зони, включително 
към нови типове производства, като машиностроене, пневматика, дори 
автомобилостроене; тяхното обособяване и разширение в нови индустриални 
зони;развитие на земеделие с висока добавена стойност и модерно 
животновъдство;развитие на туризма с изграждане на различни развлекателни и спортни 
центрове.  
 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Община Кърджали е голяма община с 117 населени места и население от 131 919бр. 
души по постоянен адрес.Наблюдава се неравномерно разпределение на населението на 
територията на общината – около 2/3 живеят в градовете, а останалите в селата. 
Разпределението на населението може да бъде видяно в Таблица 8. 

Таблица 8 Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес в община КЪРДЖАЛИ 

Населено място Постоянен адрес общо Настоящ адрес общо 
Постоянен и настоящ 
адрес в същото НМ 

ГР.КЪРДЖАЛИ          66130 50923 46105 
С.АЙРОВО                  2050 732 651 

С.БАГРА                   197 81 70 

С.БАЩИНО                  551 261 240 
С.БЕЛИ ПЛАСТ             955 427 368 

С.БЛЕНИКА   469 211 178 

С БОЖАК  106 49 47 
С. БОЙНО 1367 387 347 
С.БОЛЯРЦИ                 364 157 147 

С. БРОШ 543 264 221 

С. БЯЛА ПОЛЯНА 237 117 106 
С. БЯЛКА 102 23 21 

С. ВЕЛЕШАНИ 511 140 115 

С. ВИСОКА 3 1 1 
С. ВИСОКА ПОЛЯНА 1219 523 497 
С. ВИШЕГРАД 661 441 408 

С.ВОЛОВАРЦИ              350 108 92 

С. ВЪРБЕНЦИ  83 47 46 
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Населено място Постоянен адрес общо Настоящ адрес общо 
Постоянен и настоящ 
адрес в същото НМ 

С. ГЛАВАТАРЦИ 27 4 3 

С. ГЛУХАР 2424 1068 1005 
С.ГНЯЗДОВО                147 62 51 
С. ГОЛЯМА БАРА 90 55 42 

С. ГОРНА КРЕПОСТ 654 337 310 
С. ГЪСКОВО 307 125 108 
С. ДОБРИНОВО              27 12 11 
С. ДОЛИЩЕ  231 76 68 

С.ДОЛНА КРЕПОСТ      329 269 230 
С. ДЪЖДИНО                 994 430 385 
С.ДЪЖДОВНИЦА 274 163 139 

С. ДЪНГОВО 72 24 21 

С.ЕНЧЕЦ                   999 331 296 
С.ЖИНЗИФОВО              1299 540 483 
С. ЖИТАРНИК    45 5 4 

С. ЗАЙЧИНО 114 41 35 
С. ЗВЕЗДЕЛИНА 774 488 452 
С. ЗВЕЗДЕН 427 170 153 

С. ЗВИНИЦА 791 449 405 

С. ЗВЪНКА 1 0 0 
С. ЗВЪНЧЕ 97 53 40 

С.ЗЕЛЕНИКОВО             936 370 335 

С.ЗИМЗЕЛЕН                467 151 145 

С. ЗОРНИЦА 5 1 0 
С. ИВАНЦИ 572 220 185 

С. ИЛИНИЦА 30 25 24 

С. КАЛИНКА 564 268 254 
С. КАЛОЯНЦИ 1089 355 312 
С. КАМЕНАРЦИ 190 56 54 

С. КОБИЛЯНЕ                1285 379 347 

С. КОКИЧЕ 204 126 115 
С. КОКОШАНЕ 321 32 21 

С. КОНЕВО 462 260 235 

С. КОСТИНО 512 303 275 
С. КРАЙНО СЕЛО 643 260 233 
С. КРИН 334 129 123 

С. КРУШЕВСКА 298 194 168 
С. КРУШКА 68 30 30 
С.КЬОСЕВО                 697 336 243 
С. ЛИСИЦИТЕ 99 30 22 

С. ЛЪВОВО 16 7 4 
С. ЛЮЛЯКОВО 931 430 400 

С. МАЙСТОРОВО 24 0 0 
С. МАКЕДОНЦИ 366 160 146 
С. МАРТИНО 6 7 4 
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Населено място Постоянен адрес общо Настоящ адрес общо 
Постоянен и настоящ 
адрес в същото НМ 

С. МИЛАДИНОВО 963 533 487 

С. МОСТ 1881 825 745 
С.МУРГОВО                 977 489 460 
С. МЪДРЕЦ 644 204 197 

С. НЕВЕСТИНО 372 128 120 
С. НЕНКОВО 150 118 93 
С. ОПЪЛЧЕНСКО 1886 1075 982 
С. ОРЕШНИЦА 635 189 163 

С. ОСТРОВИЦА 737 308 286 
С. ОХЛЮВЕЦ 663 308 293 
С. ПАНЧЕВО 504 263 350 

С. ПЕНЬОВО   502 182 169 

С. ПЕПЕЛИЩЕ 817 332 305 
С. ПЕРПЕРЕК                1382 754 696 
С. ПЕТЛИНО 1139 435 399 

С. ПОВЕТ 401 154 136 
С. ПРИЛЕПЦИ 1137 402 366 
С.ПРОПАСТ                 320 147 125 

С. ПЪДАРЦИ 203 89 79 

С.РАНИ ЛИСТ               2358 860 803 
С. РЕЗБАРЦИ 1247 789 723 

С. РИДОВО 38 18 17 

С. РУДИНА 304 167 160 

С.СВАТБАРЕ                270 146 123 
С. СЕВДАЛИНА 136 60 50 

С. СЕДЛОВИНА 906 370 328 

С. СЕСТРИНСКО 212 92 84 
С. .СИПЕЙ                   1251 611 558 
С. СКАЛИЩЕ                 711 611 558 

С.СКАЛНА ГЛАВА         357 182 161 

С. СКЪРБИНО 291 143 123 
С.СНЕЖИНКА                54 14 11 

С.СОКОЛСКО                31 3 1 

С. СОКОЛЯНЕ 567 311 288 
С. СОЛИЩЕ                  725 351 297 
С.СРЕДИНКА                517 248 237 

С. СТАРО МЯСТО          24 8 5 
С.СТРАЖЕВЦИ              234 60 49 
С.СТРАХИЛ 
ВОЙВОДА         

291 112 98 

С.СТРЕМОВО                451 233 217 
С.СТРЕМЦИ   1711 772 698 
С.ТАТКОВО                 62 60 48 

С.ТОПОЛЧАНЕ 55 5 3 

С.ТРИ МОГИЛИ             596 327 314 
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Населено място Постоянен адрес общо Настоящ адрес общо 
Постоянен и настоящ 
адрес в същото НМ 

С.ХОДЖОВЦИ               39 22 20 

С.ЦАРЕВЕЦ                 697 299 262 
С. ЧЕГАНЦИ 52 29 25 
С.ЧЕРЕШИЦА                650 372 338 

С. ЧЕРНА СКАЛА           361 192 182 
С.ЧЕРНЬОВЦИ              172 80 73 
С.ЧИЛИК                   686 404 378 
С. ЧИФЛИК 1160 494 451 

С.ШИРОКО ПОЛЕ         2227 885 451 
С.ЯРЕБИЦА                 106 5 4 
С. ЯСТРЕБ 917 406 391 

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНАТА  

131919 80089 72547 

Източник:ГРАО към 15.09.2020 г. https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2020_2.txt 
 

Гъстотата на населението е под средното за страната - 47 души на 1 кв. км. при 
средно от 63 души на 1 кв. км. Въпреки това показателят далеч не е сред най-ниско 
населените райони.   

Независимо от общите за страната негативни тенденции свързани с отрицателният 
прираст на населението, може да се каже, че община Кърджали е сред общините в добро 
състояние по този показател. Макар и отрицателен, естественият прираст е почти два пъти 
по-добър от средния за България – -3.7 ‰ в сравнение с -6.5 ‰ за страната. За 2019г. в 
община Кърджали са регистрирани 1 405живородени деца, от които 608 в града и 797 в 
селата. За същия период са починали 1 962 13 души.  

Горните данни се потвърждават и от деля на населението над 65 години като 
Кърджали е на 7-мо място 21.3% от населението (Фигура 7) 

                                                            
13 Здравеопазване 2020, Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на 
Здравеопазването, НСИ 



План за интегрирано развитие на Община КЪРДЖАЛИ 2021 – 2027 
 

34 

 
Източник: НСИ 

Фигура 7. Относителен дял на населението над 65 години в България за 2020г. 

По отношение на образователната структура, община Кърджали се определя като 
община с неблагоприятна образователна структура с висок дял на населението с основно и 
по-ниско образование и нисък дял на населението със средно и/или средно-специално 
образование (Фигура 8) 
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Източник: НСИ 

Фигура 8. Относителен дял на населението между 25 – 64 години по степен на завършено 
образование (%) - 2020г. 

3.2. ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

Върху развитието и динамиката на пазара на труда в дадена икономика – 
национална или регионална, влияние оказват различни фактори, като например население 
в трудоспособна възраст, образователна структура, развитие на определени икономически 
сектори, инвестиции, отвореност на икономиката, потенциал на местните, национални и 
международни пазари, наличие на добра инфраструктура, и пр. През последните години се 
създава благоприятна среда за развитие на отделни икономически сектори на територията 
на общината. Това благоприятства развитието на пазара на труда. От друга страна 
процесите свързани с напускате на младите хора от територията гр. Кърджали и особено 
малките населени места е продължаваща тенденция. Все още сериозен е проблемът 
свързан с търсенето на кадри с подходяща квалификация. Сериозни са проблемите 
свързани с безработицата при младите хора без професионална квалификация и опит.  

Нарастващ е броя и на хората извън трудоспособна възраст. За 2018г. броят на 
пенсионерите в община Кърджали е 55 165 лица.  

Средният списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение 
през последните години е относително стабилен и до начелото на пандемията от COVID 19 
дори нарастващ. Същото се отнася и за размера на работната заплата, която за пет години 
се е повишила с 3 708лв., (без да се отчита темпа на инфлация) на годишна база.  
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3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Здравеопазването в община Кърджали е структурирано, в съответствие с 
действащата в страната нормативна уредба в здравната сфера, а именно на: извънболнична 
медицинска и дентална помощ, болнична лечебна помощ и  неотложна медицинска 
помощ.  

Лечебните заведения за извънболнична помощ са: 

 амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуална 
практика за специализирана медицинска помощ; групова практика за 
специализирана медицинска помощ; медицински център и медико-
дентален център; диагностично-консултативен център; 

 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории; 

 дентални центрове; 

 амбулатории за здравни грижи: индивидуална практика за здравни грижи; 
 

Първична извънболнична медицинска помощ  
Лечебните заведения за извънболнична помощ са регистрирани като амбулатории 

за първична медицинска помощ, които по своите функции и в зависимост от 
обслужващите ги общопрактикуващи лекари са два вида – индивидуални и групови 
практики.  По данни от информационния портал на НЗОК към 2021 г. на територията на 
Община Кърджали са регистрирани 21 индивидуални практики за първична медицинска 
помощ и 2 групови практики за първична медицинска помощ. 

Индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в Община Кърджали 
са разположени в сгради публична общинска собственост, сгради, в които общината е в 
съсобственост с трети лица и собствени сгради или помещения.  

 
Специализирана извънболнична медицинска помощ  
В община Кърджали специализираната извънболнична медицинска помощ по данни 

на НЗОК за 2020г. се изпълнява от:  

 1 ДКЦ № 1 ООД;  

 3 Медицински центъра; 
- 1 групова практика за специализирана медицинска помощ; 
- 34 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ; 
- 77 индивидуални практики на общопрактикуващи лекар по дентална 

медицина; 
- 2 групови практики на общопрактикуващи лекари по дентална 

медицина. 
- 17 медико технически лаборатории. 

 
По отношение на специалистите се наблюдава неравномерно разпределение, 

основната част от тях са концентрирани в градския център. Населението в селата е със 
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затруднен достъп до подобни специалисти, което води до рискове свързани с появата на 
усложнения и/или закъсняла диагноза.  

 
Болнична медицинска помощ  

На територията на общината има три лечебни заведения, които предлагат болнична 
медицинска помощ, обслужвайки цялото население на областта.  

 МБАЛ ”д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали  

 МБАЛ „Кърджали“ ООД  

 Държавна психиатрична болница в гр. Кърджали е с капацитет от 300 легла.   

 Други лечебни заведения 
 

Спешна медицинска помощ  
В област Кърджали има един ЦСМП, който е с осем филиала. Осигуреността с щат 

е достатъчна, но има сравнително голямо текучество сред лекарите. Основната тежест, се 
поема от средния медицински персонал. За подобряване качеството на оказваната спешна 
медицинска помощ е необходимо ресурсно осигуряване, повишаване квалификацията на 
персонала, готовност за бързо реагиране при аварии, бедствия и катастрофи в съответствие 
с европейските стандарти.  

 
Хосписи:  

 Хоспис „Червен кръст“ с капацитет от 20 човека;   

 Хоспис „Добролюбие“ с капацитет от 40 легла;  

 Хоспис „Рай” без леглова база, за извършване на специализирана помощ в домашна 
среда.  

 Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Кърджали е лечебно заведение, в което 
медицински и други специалисти осъществяват наблюдение и специфични грижи за 
деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми. Към момента в дома 
се предоставят основно медицински тип грижи.  
Обобщено погледнато може да се каже, че проблемите в почти всички здравни 

заведения са сходни и те се отнасят до необходимост от ремонт и поддръжка на сградния 
фонд; необходимост от съвременна лекарска техника; най-остра е нуждата от специалисти.  

Проблемът с медицинските кадри е свързан и с дефицит на лични лекари. Той е още 
по-остър в малките населени места, където за няколко села отговаря по един лекар. 
Достъпа до медицинска помощ там е силно затруднен.  

 
Социални услуги 

Община Кърджали е доставчик на общодостъпни и специализирани социални 
услуги, насочени към деца и семейства, възрастни и стари хора и лица с увреждания. 
Разнообразието от услуги е в резултат от ефективната координация между институциите и 
активната политика на общината и успешните практики на реализиране на проектна 
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дейност в социалната сфера. Обхватът и спецификата на предоставяния набор от социални 
услуги, посрещат в голяма степен нуждите от подкрепа на жителите на общината, които по 
една или друга причина са в ситуация риск и социално изключване. Развитието и 
предоставянето на социалните услугите в община Кърджали е в съответствие с основни 
стратегически документи на европейско, национално, областно и общинско ниво. По 
отношение на социалните дейности и услуги, които се осъществяват на територията на 
община Кърджали може да се каже, че те са голям пакет, който в голяма степен покрива 
нуждите на населението. Те са систематизирани в: 

 Социални услуги за деца 
o Дневен център за деца с увреждания „Надежда” – капацитет 30 лица; 
o Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска 

мечта” – капацитет – 10 лица; 
o Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Деца без 

увреждания Национален обхват – капацитет 14 лица; 
o Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

Деца и младежи с увреждания Национален обхват – капацитет 14 лица;  
o Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

– капацитет 14; 
o Приемна грижа, с утвърдени приемни родители от РДСП;  
o Детска млечна кухня към Домашен социален патронаж – за 180 деца; 
 

 Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора 
o Домашен социален патронаж – с капацитет за 200 лица; 
o Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда” – 

капацитет 30 лица; 
o Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

проблеми „Орфей” – капацитет 30 лица; 
o Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни 

проблеми „Недялка Камбурова” – капацитет 20 лица; 
o Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – капацитет 8 

лица; 
o Дом за стари хора- капацитет 30 лица; 
o Социална услуга „Асистентска подкрепа” – за 185 лица; 
o Механизъм лична помощ – по издадено направление на ДСП; 
o Обществена трапезария – топъл обяд финансиран от Фонд „Социална 

закрила” към МТСП – с капацитет за 100 човека; 
o Топъл обяд, финансиран от ФЕПНЛ– за 2700 човека; 
o Хоспис „Червен кръст” – с капацитет 22 лица; 
o Хоспис Добролюбие -  с капацитет за 40 лица; 
o Хоспис „Рай“ ЕОД; 
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o Здравен медиатор – за 2 лица; 
o Клуб на хората с увреждания, Клуб на пенсионера, Дом на здравето 

към РЗИ, Консултативен център за жени жертви на насилие и др. 

 Социални услуги, които са планирани за предоставяне по проекти на територията 
на община Кърджали 

o Център за обществена подкрепа; 
o Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства; 
o Наблюдавано жилище за младежи 18-21 год.; 
o Център за социализирана здравно-социална грижа за деца с 

увреждания с потребности от постоянни медицински грижи; 
o Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с 

тежки множествени увреждания; 
o Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и с интелектуални затруднения; 
 
В община Кърджали се работи активно по всички социални услуги. Осъществява се 

подкрепа на децата изплеснали от институции, осигурява им се работа и се следи за 
тяхното развитие. Сградите на институциите са в добро състояние, местното управление 
оказва значителна подкрепа.  

Необходима е продължаваща подкрепа на социалните институции, свързана със 
поддържане на сградния фонд. Нужно е осигуряването на допълнителен квалифициран 
персонал.  

Идентифицираните рискови групи сред населението на община Кърджали са:  

 Деца и младежи: деца и младежи с/или без увреждане настанени в резидентни 
услуги; деца, изоставени на ниво родилен дом; деца с увреждания; деца и младежи 
в риск от отпадане от образователната система; деца на непълнолетни родители; 
деца от социално слаби и многодетни семейства; деца на самотни родители;   
безпризорни деца; деца и младежи в конфликт със закона. 

 Възрастни и стари хора: възрастни и стари хора с увреждания и хронични 
заболявания; настанени в институции; самотно живеещи стари хора. 

 Общности и групи в неравностойно положение: бездомни лица;безработни лица; 
етнически общности; лица със зависимости; лица жертви на домашно и/или на 
сексуално насилие;лица в трафик; напускащи институции за лишаване от свобода и 
лица подлежащи на пробация; социално слаби семейства и многодетни семейства.   
 
Развитието на нови услуги и подобряване на съществуващите показва 

актуализиране на социалните политики и практики на общината в отговор на 
потребностите на целевите групи. Социалната политика в община Кърджали се провежда 
от Дирекция „Хуманитарни дейности“. Дирекцията изпълнява дейността си, съобразно 
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Областната и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, които са 
синхронизирани с националните политики в социалната сфера.  

Община Кърджали има капацитет, както за подготовка на проектни предложения, 
така и за тяхното изпълнение. С оглед постигането на по-добро качеството на живот на 
рисковите групи на територията на община Кърджали е необходимо да се планират 
интервенции свързани с увеличаване  капацитета на съществуващите услуги и развитие на 
нови:  

 увеличаване на капацитета на услуги в домашна среда за възрастни хора с 
увреждания и стари хора;  

 развитие на интегрирани здравно-социални услуги и образователно - социални за 
деца;  

 развитие интегрирани услуги здравно -социални услуги за лица;  

 партньорски проекти със съседни общини за предоставяне на социални услуги;  

 разширяване обхвата на програми за социално включване на младежи и 
безработни. 

 
В община Кърджали се работи активно по всички социални услуги. Осъществява се 

подкрепа на децата излезли от институции, осигурява им се работа и се следи за тяхното 
развитие. Сградите на институциите са в добро състояние, местното управление оказва 
значителна подкрепа.  

Необходима е продължаваща подкрепа на социалните институции, свързана със 
поддържане на сградния фонд. Нужно е осигуряването на допълнителен квалифициран 
персонал.  

3.4. ОБРАЗОВАНИЕ 

През 2021– 2022 учебна година на територията на община Кърджали функционират 
21 детски градини, в тях са настанени 2 443 деца. За тях се грижат 210 детски учители. В 
болшинството си детските градини са в добро състояние, ремонтирани са и отговарят на 
стандартните изисквания. В гр. Кърджали се наблюдава недостиг на детски заведения, 
като основна се поставя  необходимостта от разкриване на нови яслени групи. Градът 
изпитва нужда и от отварянето на нови детски градини в кв. Възрожденци, където е 
съсредоточена голяма част от активното население в детеродна възраст.   

Учебните институции са 28 бр., от тях 21 бр. общообразователни и 7 бр. 
професионални гимназии. В тях преподават 816 учители, 683 в общообразователните и 133 
в професионални заведения. В начална степен на образование (ППГ, I - IV клас) се 
обучават 2 372ученици. В прогимназиално образование (V - VII клас) 3 806ученици. 
Средното си образование (VIII - XII клас) получават 3 410ученици, от които 2 101се 
обучават в общообразователни училища, а 1 309 в професионални гимназии. Тази 
структура е свързана с нарастващия брой на предприятията с чуждестранни инвестиции, 
които имат нужда от повече кадри със средно-специално и професионално образование. 
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На територията на община Кърджали функционират  4 вида общински центрове за 
подкрепа за личностно развитие/ЦПЛР/ на деца и ученици: 

1.ЦПЛР-Обединен детски комплекс /ОДК/-подпомага развитието на 
интересите,способностите,компетентностите и изявата в областта на 
науките,технологиите,изкуствата и спорта; 

2.ЦПЛР-Ученически общежития „Родопи“; 
3.ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране; 
4.ЦПЛР-Астрономическа обсерватория. 
В гр.Кърджали функционират 3 филиали на висши учебни заведения: 
- Филиал на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; 
- Филиал на Минно-геоложки университет „Неофит Рилски“; 
- Земеделски колеж. 

През 2018 – 2019 г. 147 млади хода от общината са завършили Висше образование.  
 
Общото състояние на училищната база е добро. По-голямата част от общински 

училища са ремонтирани и санирани. Осигурени са добри условия за протичане на 
учебния процес. За защитата на учениците е осигурено видеонаблюдение. За разлика от 
тях държавните училища имат множество инфраструктурни проблеми – течове, сградите 
са енергийно неефективни и др. Положително впечатление в общината прави засилваща се 
връзка между образованието и бизнеса. В някои от професионалните гимназии е поставено 
началото на дуално обучение. От своя страна бизнес организации изграждат 
специализирани лаборатории за обучение в образователните институции.  

В същото време има някои проблеми, които изпъкват от образователната система в 
община Кърджали. На първо място е необходимо да се засили практическата насоченост 
на обучението към редица характерни отрасъла за общината. Бизнесът изпитва 
необходимост от специализация в определени направления – например туризъм и 
преработвателна промишленост. Постигайки това ще се повиши квалификацията на 
кадрите, необходими за местния бизнес, ще се намали нивото на безработица сред младите 
хора, а и ще се запази уседналостта на младата част от населението.  

Наложената от обстоятелствата на глобалната пандемия, дигитализация в 
обучението и преминаването към онлайн обучение срещат редица трудности. Те са 
предимно в населените места извън гр. Кърджали и са свързани главно с интернет 
свързаността и устойчивостта на връзката, проблеми с електрозахранване и др. 

Друг проблем, който се явява е свързан с мерките за безопасност в района на 
училищните сгради. Необходимо е поставянето на легнали полицаи и други съоръжение 
особено в централната градска зона. Предизвикателство за периода 2021- 2027г. е 
възможността за достъп до зелена енергия, чрез което значително да се намалят разходите 
за ток и отопление.  
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3.5. КУЛТУРА 

В община Кърджали има множество културни центрове. С най-голяма важност са: 

 Театрално - музикален център гр. Кърджали – съчетава в себе си балетна трупа, 
театрална трупа, включително куклен театър. Предлага богата програма от 
различни постановки. Актьорите участват в редица фестивали. Неговата 
собственост е публично-държавна. По отношение на инфраструктурата сградата се 
нуждае от ремонтни дейности, включително свързани с енергийна ефективност. 
Отоплителната инсталация е стара и неефективна, озвучителната и осветителната 
техника също имат нужда от подмяна. Сградата притежава капацитет за разкриване 
на зала за куклен театър. 

 Галерии в гр. Кърджали – Художествена галерия "Станка Димитрова" - тя е един 
от най-старите културни институции в Кърджали. Помещава се в историческа 
сграда, строена в средата на ХХ век за турски конак. Постоянната експозиция на 
галерията съхранява стотици живописни платна, скулптури и пластика на 
български и чужди класици, и съвременници. Това е третата по богатство в 
страната художествена галерия. Колекцията включва над 5 000произведения на 
изобразителното изкуство от различни периоди на българската култура – живопис, 
графика, скулптура, икони, щампи, църковна утвар. А над 1 800 са възрожденските 
щампи и графики, включващи ценни образци от Света гора и най-добрите майстори 
на съвременната графична техника. Притежава колекцията от монументална 
скулптура и малка пластика. В галерията се намира и крипта, в която са 
експонирани 200 уникални икони от Късното Средновековие до Възраждането на 
Родопите.;  
„Арт-галерия Дар“с постоянна експозиция от картини, пластики, стъклописи, 
керамика и художествена фотография. В нея се организират изложби на местни 
творци и гости от страната и чужбина. Керимовата къща, в която се помещава 
галерията е известна още като Къщата на творците и е уникален архитектурен 
обект, построен в края на 19 век. Мястото е културен център за града. Галерията 
организира арт-работилници с деца и курсове за кандидат-студенти. 
„Арт галерия Крък“ - поддържа богат културен календар и културни програми за 
млади творци от 2002 г. насам. Освен презентации на автори от страната и чужбина, 
галерията показва произведения, създадени по време на пленерите в село 
Дъждовница и действа като част от „мрежа” заедно с Арт къщата в селотои с 
партньори от много страни. 

 „Регионален исторически музей Кърджали“ - създаден през 1965 г. с цел да 
проучва, съхранява и популяризира културно-историческото наследство в 
Източните Родопи. Той е утвърдена институция с ръководни, координиращи и 
изпълнителски функции. Осъществява научно-изследователска, събирателска, 
фондова, експозиционна и популяризаторска работа.Основният му фонд включва 
над 40 000 културни ценности, свързани с историята и природата на Източните 
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Родопи. Музеят се помещава в уникална сграда, обявена за архитектурен паметник 
на културата с национално значение през 2005 г. Тя е разположена сред красив 
парк, където растат над 30 екзотични растителни вида. Сградата е построена в 
периода 1922–1930 г. 

 Сред културните центрове на община Кърджали са още Регионалната библиотека 
“Н. Й. Вапцаров” в гр. Кърджалии Общински  център за  култура и  младежки  
дейности.  
На територията на Община Кърджали упражняват дейност множество читалища. Те 

се обобщени в Таблица 10 според наименованието и местонахождението им. 

Таблица 10. Читалища в Община Кърджали 

Наименование на читалището Местонахождение 
НЧ „Обединение 1913” гр. Кърджали  
НЧ „Ю.Лютфи 1993”  гр. Кърджали  
НЧ „П. Мирчев 1954” гр. Кърджали, кв. „Веселчане” 
НЧ „Родопски  фар 1938”  гр. Кърджали,  кв. „Гледка  
НЧ „Гео Милев 1962”  гр. Кърджали, кв. „Прилепци”  
НЧ „Изгрев 1952”  общ. Кърджали, с. Мост 
НЧ „Хр. Ботев”  общ. Кърджали, с. Чифлик  
НЧ „Огнище- 1944”  общ. Кърджали, с. Стремци  
НЧ „Светлина 1952”  общ. Кърджали, с. Чилик  
НЧ „Прогрес- 1971”  общ. Кърджали, с. Глухар  
НЧ „Хр. Ботев”  общ. Кърджали, с. Перперек  
НЧ „Н.Й. Вапцаров”  общ. Кърджали, с. Кобиляне  
НЧ „Пробуда- 1952” общ. Кърджали, с. Бойно  
НЧ„Н.Й.Вапцаров 1951”  общ. Кърджали, с. Мост  
НЧ ”Прогрес 1958”  общ. Кърджали, с. Калоянци  
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1952”  общ. Кърджали, с. Островица  
НЧ „В.Левски -1997" общ. Кърджали, с. Звиница  
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1960”  общ. Кърджали, с. Конево  
НЧ „Хр. Ботев”  общ. Кърджали, с. Миладиново  
НЧ „Ив. Вазов 1967”  общ. Кърджали, с. Рани  лист  
НЧ „Зора  1953”  общ. Кърджали, с. Широко поле  
НЧ „Димитър Полянов 1962”  общ. Кърджали, с. Костино   
НЧ „Н.Хикмет”  общ. Кърджали, с. Г. Крепост 
НЧ „В.Левски 1975” общ. Кърджали, с. Бели  пласт  
НЧ „Прогрес 1956”  общ. Кърджали, с. Жинзифово  
НЧ „Тракия 2009” гр. Кърджали  

 
Сред читалищата има изградена работеща мрежа в основата, на която е читалище 

НЧ „Обединение 1913”. Всичките читалища срещат редица затруднения по отношение на 
финансиране, инфраструктурна поддръжка и ремонти, както и наличие на човешки 
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ресурси, осигуряващи дейностите в тях. Положително впечатление прави желанието на 
населението за тяхното функциониране и развитие, включително безвъзмездният и 
доброволен характер на част преподавателите, водещи различни дейности. 

В обобщение, община Кърджали има множество от културни центрове, които да 
задоволяват културните потребности на населението в общината, както и на гостите й.  
Проблемите на културните институции се свеждат главно до състоянието на сградният 
фонд, неговото поддържане и осъвременяване. 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

Инфраструктура на Община Кърджали 

Транспортната инфраструктура има съществено значение за икономическия растеж, 
мобилността на трудовите ресурси и предлагането на транспортни услуги. Качеството на 
транспортната инфраструктура влияе върху локализационния избор на фирмите. 
Транспортната инфраструктура обслужва потребностите на националното стопанство, като 
обединява стопанските отрасли в отделните териториални единици, както и самите 
териториални единици, и осигурява връзката им с международните пазари. 

Пътната мрежа в Община Кърджали е добре изградена, покриваща всички 
населените места. Осигурена е и свързаността със съседни общини. Гъстотата на пътната 
мрежа е около 31км/100 кв. км. Общината се обслужва от път I– ви клас Хасково – 
Кърджали. Съществува добре развита IV-то класна пътна мрежа. През общината преминава 
транс-европейски транспортен коридор N 9 Хелзинки – Александруполис. Той е с 
потенциал да създаде условия за осъществяването на комбинирани превози от Югоизточна 
Европа до други райони на Стария континент, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. 
Това ще помогне за интегрирането на българската транспортна мрежа с европейските, в 
съответствие с политиката на ЕС по транс-европейските мрежи за транспорт. 
Функционира граничен контролно-пропускателен пункт “Маказа” с Република Гърция, 
отстоящ на 55 км. южно от гр. Кърджали. Пътната мрежа в общината е развита под 
средното равнище за страната. Това се определя от планинския характер на терена и 
силното разселване на населението в много населени пунктове. Преобладава 
четвъртокласната пътна мрежа. Транспортните връзки със София и другите части на 
страната се осъществяват, чрез ж. п. транспорт и автомобилни пътища. Съществува 
оборудвана летищна площадка, която към момента не се използва. 

Основен проблем на град Кърджали е липсата на околовръстен път. Това утежнява 
трафика в града и предизвиква ежедневни задръствания. В централната градска част и 
около училищата е необходимо е да се изградят, съоръжения за ограничаване на скоростта, 
с цел предпазване на децата. Необходимо е и осигуряването на възможности за паркиране 
в района. В тази връзка в ход е пускането на „синя“ зона. Основен приоритет за развитие 
на града през периода 2021-2027г. е изграждането на околовръстен път. Обобщено 
погледнато състоянието на общинските пътища не е добро, с което се откроява остра 
необходимост от цялостна реконструкция и рехабилитация на пътната мрежа. 
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Особеностите на района са свързани с наличие на свлачища. При тяхното 
проявление се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки 
за придвижването им. Причините за възникването на свлачища са свързани със силно 
пресечения релеф и други специфични геоложки дадености на района. В Общината такива 
се наблюдават, както в населените места, така и при пътната инфраструктура. За 
превенция на този риск има изградени подпорни стени и друга задържаща 
инфраструктура. В голямата си част тези съоръжения се нуждаят от цялостна 
рехабилитация и/или изграждане на нови. 

Водоснабдителната мрежа в Община Кърджали е цялостно изградена, с малки 
изключения в отделни малки населени места. Тя е добре функционираща и поддържана. 
Необходимо е профилактичното и поддържане и отстраняване на внезапно възникващи 
проблеми. Канализационна мрежа функционира в гр. Кърджали и някои близки села.  

На територията на община Кърджали е изградена канализационна мрежа 
единствено в гр. Кърджали. Населението на града по настоящ адрес наброява 50 923 
жители. 97% от населението са включени към канализацията. Налични са пречиствателни 
станции, съответно 1 Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) и 1 
Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ).  

Трябва да бъде изградена канализационна мрежа в малките населени места. 
Общината разполага с проектна готовност за осигуряване на канализационна мрежа в по-
големите населени места. Проблемът с водоснабдяването и канализацията в малките 
населени места обаче остава открит. Решаването на този проблем следва да се превърне в 
приоритет, тъй като той има пряко отношение и към развитието на потенциално водещия 
сектор на туризма в общината.  

Електрическата мрежа е напълно осигурена в цялата община. Нейната изправност е 
на добро равнище, с изключение на частични прекъсвания през зимния сезон в малките 
населени места. През периода 2021- 2027г. е необходимо да се засили присъствието на 
алтернативни източници на ел. енергия в общината. С цел оптимизация на ел. енергия и 
осигуряване на по-висока енергийна ефективност на сградите през изминалият период са 
санирани 25 жилищни блока. Необходимо е да продължи осигуряването на възможности 
за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните и еднофамилните 
жилищни сгради, както и на обществените такива. Част от тях могат да бъдат осигурени и 
фотоволтаични инсталации.  

Град Кърджали е частично газифициран, като съществува възможност за пълната 
му газификация. Ролята на ПИРО за повишаване на енергийната ефективност, 
внедряването на ВЕИ, намаляване на емисиите от парникови газове и употребата на 
изкопаеми фосилни горива в общината може да бъде осезаема в периода на изпълнение на 
плана. Още в Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. се прави констатацията, 
че се подценява един от принципите за енергийна ефективност, енергоспестяване и 
екологична ефективност е преминаването към природен газ. В община Кърджали все още 
няма изградена газопреносна и газоразпределителна мрежа. През 2010 г. е изработена и 
одобрена План-схема за газификация към Подробен устройствен план на град Кърджали. 
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Със свои решения ДКВЕР е определила „Ситигаз България” АД за лицензиант 
разпределение на природен газ и краен снабдител за община Кърджали като част от регион 
Тракия. Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Кърджали, включена в 
разработената План-схема на газификация на града, без отклоненията към потребителите е 
в размер на 93 900 м. 14 

Настоящата ситуация на пазара на природен газ и очертаващите се дългосрочни 
тенденции на значимо повишаване на цената му в световен мащаб поставят под въпрос 
осъществимостта на процеса на масова битова газификация. Въпреки това, като чист 
енергиен източник следва да се засилва потреблението на природен газ, както в 
домакинствата, така и в промишлеността. Предизвикателство пред общината за периода 
2021-2027г. е газифицирането на други населени места, попадащи в нейния обхват. 

 
В град Кърджали и 10 населени места е осигурено ел. спестяващо осветление. 

Необходимо е да се осигури инфраструктура за „умното му управление“, както и цялостна 
енергоспестяваща осветителна инфраструктура на територията на цялата община. За 
гариране на спокойствието и сигурността на гражданите трябва да бъде изградено 
видеонаблюдение в целият гр. Кърджали, както и на ключови места (опорни центрове) в 
по-малките населени места.  

С цел гарантиране на нормална работна и учебна среда (особено в ситуацията на 
глобалната пандемия), достъп до информация и социализация на населението, Internet  
покритието обхваща цялата територия на общината. В някои от по-малките населени места 
връзката не е на достатъчно добро ниво. В общината се идентифицират възможности за 
осигуряване на свободен достъп до глобалната мрежа. Подобна е и ситуацията с 
мобилните оператори. Функционира мрежа покриваща територията на цялата община, но 
според особеностите на релефа се наблюдават смущения във връзката.  

По отношение на обществената инфраструктура в Общината има изградени 
основните културни центрове – музей, галерии, театър, читалища, болнични заведения, 
спортни стадиони и центрове, басейни, детски площадки и други. Всички те се нуждаят от 
периодична поддръжка и ремонт.  

Община Кърджали може да се похвали с своите паркове. Един от привличащите 
вниманието на туристите и местното население е Парк Арпезос. Той се намира в центъра, 
край река Арда, на мястото на старите казарми. Свързва Градската градина, в която 
допълнително са изградени алеи, беседки за отдих, детска площадка и фонтани с 
новоизградения канал на река Арда (т. нар. Водно огледало). Специална алея осъществява 
връзката между парка и кв. "Възрожденци" чрез пешеходен мост (пасарелката).  

  

                                                            
14 Общински план за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020г. 



План за 
 

 

З
да се из

В
във вси
За него
ремонт
инфрас

 

5

5

П
голяма 
развити
съпътст

З
ефектив
Изграде
управле
Иденти
антропо
твърди 
разреш
мрежа 
повиша

Н
единств
дъждов

интегриран

За да се пр
звърши тях
В обобщен
ички основ
овото пови
ни и рех

структурата

5. Екологич

5.1. ЕКОЛОГ

По отноше
степен пр

ие 2014-20
тващите го
За ефектив
вно функц
еността н
ението на 

ифициранет
огенни въз

отпадъци
аване. Важ
Натура 2

аване на ен
На терито
вено в гр. 
вните и пр

но развитие 

ридаде подо
хна пълна р
ние Общин
вни направл
ишаване е
хабилитаци
а въвеждай

чно развит

ГИЧНО СЪС

ение на фа
родължава 
020г. Пора
о документи
вното изпъ
ционира е
а канализ
битовите о

то основн
здействия 

и, шум, ра
жен компо
2000, защи
нергийната 
орията на
 Кърджали
ромишлени

на Община 

Фигура 10. 

обен облик
реконструк
а Кърджал
ление, нео
е необходи
ионни дей
йки съвреме

тие и околна

СТОЯНИЕ И Р

актическот
да е идент
ади тази 
и.  
ълнение н
кологичнат

зационната 
отпадъци с
ните еко
върху ком

адиация, б
онент се о
итените те
ефективно

а община 
и. Канализ
и водни к

КЪРДЖАЛ

Изгледи от 

к и на оста
кция.  
ли разполаг
обходими з
имо да бъ
йности, ка
енни инова

а среда 

РИСКОВЕ 

то екологич
тична с таз
причина 

на ПИРО 
та инфрас

мрежа и
са значими
логични 

мпонентите 
иоразнообр

оказват и 
еритории и
ост на мест

Кърджали
зационната
количества

ЛИ 2021 – 20

парк „Арпе

налите пар

га с добре р
за осигуряв
ъдат прове
акто и по
ации във вс

чното съст
зи идентиф
се използ

е необход
структура 
и пречиств
и предизви

проблеми,
на околна

разие) е к
територии

и предпри
но равнищ
и е изгр

а система 
а се отвеж

027 

езос“ 

ркове в Общ

развита инф
ване на доб
еждани еж
овишаване
сяко направ

тояние и р
фицирана в
ва и инф

димо да се
на терито
ването на

икателства 
, налични
ата среда (
ключово з
ите, попада
иетите и п

ще.  
радена кан

на града е
ждат съвме

щината е н

фраструкту
бър жизнен

жегодни по
е на каче
вление. 

рискове си
в Общинск

формация 

е анализир
орията на 
а отпадъчн

пред всяк
и замърс
(вода, възд
а тяхното 
ащи в Нац
планирани 

нализацион
е смесена.
естно в е

48

необходимо

урна мрежа
н стандарт
оддържащи
еството на

итуацията в
кия план за
от него и

ра доколко
общината

ните води
а община 

сявания и
дух, почви

адекватно
ционалната

мерки за

нна мрежа
 Битовите
дна тръба

8 

о 

а 
т. 
и  
а 

в 
а 
и 

о 
а. 
и, 

. 
и 

и, 
о 
а 
а 

а 
е, 
а. 



План за интегрирано развитие на Община КЪРДЖАЛИ 2021 – 2027 
 

49 

Съгласно канализационната схема от 2003 г., гръбнакът на канализацията се състои от 18 
главни колектора.  

През 2015 г. Община Кърджали приключи изпълнението на проект „Интегриран 
воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и 
реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа", финансиран по ОП 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът бе на стойност 69 590 828.94  лв., като основните 
дейностите по проекта  обхващаха:  

 изграждане и реконструкция на водоснабдителна мрежа – 14.230 км. – от тях 
реконструкция 2.129 км. и разширение – 12.101 км.  

 изграждане и реконструкция на канализационна мрежа – 23.236 км. – от тях 
реконструкция 5.529 км. и разширение – 17.707 км. 

 изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град 
Кърджали./ПСОВ/ 

През предходния отчетен период основните резултати, които са постигнати са: 

 Изградена пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет: 
52 227 е.ж.; 

 Изграждане/рехабилитация на канализационна мрежа: 24,076 км.; 

 Изграждане/рехабилитация на водопроводна мрежа: 17,734 км.; 

 Обслужвано население от проекта: 48 091 жители. 
 
Главният колектор ІІ довеждащ отпадъчните водни количества от левия бряг на 

река Арда до площадката на ПСОВ с дължината от 4,150 км. е изграден. Главният 
колектор І с дължина от 2,970 км, довеждащ отпадъчните водни количества от десния бряг 
на река Арда до площадката на ПСОВ, е изграден. 

 
В резултат значимо е намалено директното заустване на непречистени отпадъчни 

води във водните басейни и намаляване на инфилтрацията в канализационната система и 
направените други подобрения на канализационната мрежа има още много какво да се 
желае. Поради тази причина и с цел доизграждане на ВиК системата в общината и то в 
двата компонента – водоснабдяване и компонент отвеждане и пречистване от „ВиК“ ООД, 
гр. Кърджали е изготвен проект за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 г. Към момента 
този проект е в етап на изпълнение. По проект BG16M10P002-1.016-0010-C01 
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в 
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Кърджали, водния оператор е 
заложил дейности свързани с реализацията на значимо за общината подобряване на 
състоянието на ВиК мрежата. 

Предстои доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в кварталите: 
„Гледка” и „Горна Гледка”. Ще се доизгради и реконструира канализационната мрежа в 
квартал „Прилепци” и в с. Резбарци. Планирано е изграждането на нова входна шахта и 
укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда. 
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По отношение на водоснабдяването се реализира реконструкцията и 
модернизацията на Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) „Енчец“. Предстои 
и реконструкция на магистралния водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ 
„Енчец“. В процес на реконструкция са и главните водопроводи на ВС „Боровица“. 
Реализацията на цитирания проект на ВиК ООД, Кърджали е от значение и за развитието 
на община Кърджали.  

С оглед нарастване на предприятията на територията на гр. Кърджали и 
необходимостта от развиване на нови индустриални зони в градската и край-градската 
прилежащи части е необходимо да се изгради нова пречиствателна станция, обслужваща 
индустриални зони „Юг“ и “Изток“. Това ще осигури по-голя устойчивост на 
индустриалното производство в общината и ще даде възможност на общината да затвърди 
своето място като най-зелена община в страната. В същото време, една подобна 
пречиствателна станция ще привлече нови инвеститори, за които устойчивото 
производство е приоритет, особено в областта на високо-технологичните производства. 

По отношение на компонентите на околната среда се оказва, че традиционно 
основен принос в замърсяването на въздуха, водите и почвите в община Кърджали имат: 

 промишлените предприятия в населените места, в които не се спазват изискванията 
на екологичното законодателство; 

 дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на добри 
производствени практики; 

 изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища; 

 нерегламентираното складиране и съхранение на торови маси от животновъдните 
ферми; 

 проблеми на складове за пестициди; 

 лошото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях - липсваща 
канализация или такава с изтекъл амортизационен срок, липса на съвременни 
високо ефективни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от промишлените 
предприятия и населените места. 
 

5.2. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Състоянието на атмосферния въздух в община Кърджали се следи от АИС “Студен 
кладенец” - разположен в застроената част на гр. Кърджали, отчитащ влияние на емисии от 
производствени дейности и емисии от битовия сектор. Резултатите от пробовземането 
(автоматично) се извеждат ежечасно. Общината има разработена Програма за качеството 
на атмосферния въздух (КАВ)15. 

Потенциалните замърсители на въздуха са големите промишлени предприятия, 
разположени в град Кърджали и в някои други населени места, но при строг контрол и 
                                                            
15Актуализирана програма за управление на качество на атмосферния въздух на Община Кърджали, по 
показател ФПЧ10 (kardjali.bg) 
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ефективно управление много от вредните емисии има възможност да се сведат до 
стойности, съобразени с изискванията на действащото законодателство. В района на гр. 
Кърджали са налице потенциални по-големи замърсители. При определени 
метеорологични условия /продължително безветрие, мъгла, ниска облачност/ се натрупват 
замърсители в приземния слой от фини прахови частици /ФПЧ/ - ФПЧ1019, серен диоксид, 
олово и кадмий, превишаващи пределно допустимите норми. 

Замърсяването на Кърджали със серен диоксид е с тенденция за сериозно 
намаляване от 2012 г. насам, в резултат от спряната производствената дейност на “ОЦК” 
АД. Община Кърджали осъществява контрол по изпълнение на програмите за привеждане 
на дейността на различни предприятия на територията на общината в съответствие с 
нормативните изисквания по околна и работна среда. 

От значение за разпространението и разсейването на замърсителите на атмосферния 
въздух са особеностите на релефа и надморската височина, наклон и изложение на 
скатовете, които определят разпределението на топлината, светлината, количеството на 
валежите и влагата, ветровата картина. Наличието на локален приземен пренос на 
въздушни маси по поречието на р. Арда в посоките изток-запад също съдейства за 
натрупване на замърсители в атмосферния басейн през някои периоди от годината. 

Допълнителен фактор за влошеното качество на атмосферния въздух в населените 
места са: емисиите от транспорта, локални горивни източници, битовото отопление, както 
и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене на 
уличната мрежа. Усилията на местните власти са насочени към рехабилитация на пътната 
мрежа и подобряване организацията на движение. В общините в област Кърджали 
продължават да се прилагат разработени програми за намаляване на емисиите и достигане 
на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на КАВ 
(РОУКАВ). За първи път през настоящата 2021г. се регистрира устойчиво подобряване на 
качеството на въздуха на територията на общината. 

 

5.3. ПОЧВИ И ПОЗЕМЛЕН РЕСУРС  

На територия на община Кърджали най-силно е замърсяването на почвите в района 
около „ОЦК” гр. Кърджали и “S&B Индъстриъл Минералс” АД, гр. Кърджали, при което е 
установено, че поземленият фонд е увреден в различна степен. Засегнатите земи са около 
6 000 дка, включително и около старото и сега действащо хвостохранилище. 
Замърсяването на тези площи е предимно с тежки метали. 

Регистрирано е замърсяване на почвите в с. Широко поле, Община Кърджали с 
метални йони над пределно допустимите концентрации – ПДК (Zn-1,69 пъти над ПДК и Pb 
-1,19 пъти над ПДК). Потенциални източници на замърсяване на почвите в обособената 
територия продължават да са транспорта, РЗД (растително защитната дейност), сметищата, 
промишлеността и щети от стари замърсявания. При малките животновъдни ферми все 
още често се наблюдава нерегламентирано складиране и съхранение на оборски тор и 
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неговото последващо използване, което е предпоставка за дифузно замърсяване на 
повърхностните и подземни води. Необходимо е животновъдните ферми да изпълняват 
правилата за добра земеделска практика за опазване на водите и почвите от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници. 

Продължава тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите. 
Пестеливото използване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично 
земеделие и животновъдство, въведения контрол за ограничаване на емисионното 
замърсяване по отношение на въздуха и водите и управлението на отпадъците, 
технологичното обновление в производствените процеси са дейности, които водят до 
намаляване на деградацията на земите и почвите. До настоящия момент не е констатиран 
риск от замърсяване на водоизточници за питейно водоснабдяване, за водопой на животни, 
на водни обекти и чувствителни екосистеми. Съществува евентуален риск от замърсяване 
на почвите от незаконни сметища на територията на общината. Като цяло почвите в 
общината са в добро екологично състояние поради отсъствието на значима „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 - земеделско и горското стопанство, добивна 
промишленост трябва да се отчита възможността за проявление на подобни процеси. 

  

5.4. ЕРОЗИОННИ И СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния 
слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. Характерни за 
територията на община „Кърджали“ са ерозионно-акумулационните и гравитационните 
процеси и явления, обусловени от геолого-тектонски, климатични, хидроложки, 
инженерно-геоложки и други фактори. Ерозионно-акумулационните процеси включват 
повърхностна денудация и руслова ерозия. В по-голяма степен от нея са засегнати по-
слабите теригенни седименти в откритите незалесени и незатревени участъци. Значителна 
част от територията на общината (15%) е с “умерен до висок действителен риск на почвена 
ерозия, 4% - с “висок действителен риск”, а развитието на ерозия допринасят относително 
голямото вертикално разчленение на релефа, интензивността на валежите и начина на 
ползване на земите. Общината е със среден риск от появата на площна водна ерозия на 
почвите на земеделските земи, със среден прогнозен интензитет от 10-12 т/ха/г.  

Със значимо въздействие са гравитационните процеси и явления (свлачища, 
срутища), които имат широко развитие на територията на общината. На картата на 
свлачищата в България достъпна през електронната страница на Гео защита – Перник, на 
територията на община Кърджали се идентифицират множество стабилизирани и активни 
свлачища предимно по републиканската пътна мрежа, които периодично се активизират. 
Свлачища има в самия град Кърджали - в района на „Детска железница“; в кв. „Байкал“ 
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(под психо болницата); в кв. „Боровец” път KRZ 1285 /І-5/ Кърджали - Енчец - Бленика - 
Дъждовница - Пъдарци от km 2+300 до km 2+60016; в кв. „Веселчане”, кв. 46, ул. 
„Трапезица”, бл. 15 и 16; в кв. „Веселчане”, бул. „Първи май” № 21; в с. Зимзелен, път 
KRZ 1304 /KRZ 2283 Кърджали - Зимзелен/ - Повет – Панчево; в с. Пеньово, път KRZ 1285 
/І-5/ Кърджали - Енчец - Бленика - Дъждовница - Пъдарци при km 8+880; в с. Пъдарци, яз. 
"Кърджали", магистрален водопровод при km 18+200 /шахта - въздушник № 53/. 
Свлачищата са основно от делапсивен тип, плитки до дълбоки с обем на свлечените земни 
маси до милион м3. Те създават значим риск за хората и инфраструктурата в общината. 
Вземат се мерки, като две свлачища са укрепени, а укрепването на още три е в проект. 
Пример за тази политика на общината е реализираният проект за „Укрепване на свлачище 
на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 
2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали“, финансиран по Оперативна програма Регионално 
развитие. 

5.5. ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ 

Водните ресурси в общината се формират от подземни и повърхностни източници. 
Водните тела на територията на община Кърджали се отнасят към две категории 
повърхностни води – “река” и “езеро”.  

Повърхностните води в общината се използват за водоснабдяване с питейна вода 
на населението, използва се вода за технически нужди, за напояване, за рекреация. и 
водните тела са приемник на отпадъчните води от промишлеността и населението в 
района. Основните източници на замърсяване на повърхностните води са: 

 точкови източници на замърсяване - промишлени предприятия, които не пречистват 
до необходимите изисквания генерираните отпадъчни води, директно заустване на 
битови отпадъчни води от населените места в приемниците; 

 дифузни източници на замърсяване - нерегламентирано торене на земеделските 
площи, натрупване на торови маси от животновъдството, нерегламентирано 
натрупване на твърди битови отпадъци, депа за отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания, използване на септични и изгребни ями от голяма част 
от населението, поради липса на канализация. 
Качеството на използваните повърхностни води за определени цели трябва да 

отговарят на съответни нормативни изисквания. Наднормено замърсените води създават 
условия за здравен риск за населението. Територии, обявени за защита на повърхностните 
водни тела от замърсяване с биогенни елементи са „чувствителни зони”. Всички водни 
обекти във водосбора на р. Арда са в списъка на „Чувствителни зони” 17. Повърхностните 
водни тела, използвани за питейно-битови нужди в на територията на община Кърджали е 

                                                            
16http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/ 
17Съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на основание на чл.12 от Наредба №6 / 09.11.2000 г. за 
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 
във водни обекти 
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яз. „Боровица”, който е с добро качество и отговарят на нормативните изисквания. 
Състоянието на водите в яз. ”Студен кладенец” се подобрява дотолкова, доколкото 

заустването на промишлени и битови отпадъчни води от гр. Кърджали е намаляло, а 
производствено замърсените води от ОЦК-Кърджали са спрели. При извършваните 
анализи за химично състояние се констатират периодични отклонения от стандартите за 
качество на околната среда са регистрирани отклонения в съдържание на цинк (Zn), БПК5, 
общ азот (Nt) и общ фосфор (Pt), както и периодични отклонения - олово (Pb) и кадмий 
(Cd) над пределно допустимите концентрации (ПДК). В този участък има количество 
утайки с високо съдържание на тежки метали и органични вещества, натрупани през 
последните десетилетия. В Плана за управление на речните басейни 2010-2015 г. е 
предвидена мярка за построяване на ГПСОВ за отпадъчни води от гр. Кърджали18, 
модернизация на промишлени ПСОВ, доизграждане на канализация и осигуряване на 
подходящо пречистване, подобряване стопанисването на хвостохранилище “Кърджали 2”. 
Язовир ”Кърджали” също продължава да е в лошо състояние - замърсяването с тежки 
метали (кадмий Cd, олово Pb и никел Ni) се причинява от р. Маданска (извън границите на 
общината). 

В по малките населени места без изградени канализационни мрежи отпадъчните 
води най-често се отвеждат в земните пластове и са предпоставка за замърсяване на почви, 
подземни и повърхностни води и създаване на условия за здравен риск в района. 

5.6. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Подземните води са уязвими на замърсяване в райони с интензивно земеделие и 
урбанизация, каквито се идентифицират в границите на обособената територия. Принос 
към наблюдаваните негативни тенденции има и масовото изсичане на гори във 
вододайните зони и непосредствено около водоизточниците. Химичното състояние на 
всички подземни води на територията на община Кърджали използвани за питейно – 
битово водоснабдяване се характеризира като добро. 

5.7. ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Шумовото замърсяване се генерира преди всички от големите промишлени 
предприятия, които са разположени в отдалечени от жилищните райони промишлени зони 
на гр. Кърджали, като не спира предприемането на мерки за обезшумяване на 
производствата и съоръженията. Шумът се генерира и от рудодобива, транспортният шум 
в градовете и населените места, разположени в близост до пътните участъци с натоварен 
трафик. Завишава се шумовото натоварване при извършване на строителни работи. 
 

                                                            
18Предвидена за изграждане в изпълнявания от община Кърджали проект „Интегриран воден проект за 
Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната 
и канализационна мрежа" 
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5.8. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В изпълнение на Националната програмата за управление на дейностите с отпадъци 
за прилагане на Директива 1999/31/ЕС на територията на община Кърджали се изгражда 
„Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“. Към момента битовите 
отпадъци се третират в първа клетка на РЦУО-Кърджали. В РЦУО се третират инертни, 
неопасни и опасни отпадъци, генерирани на територията на община Кърджали и на 
останалите общини от областта. Към момента на територията на общината няма изградени 
специализирани депа за строителни отпадъци, които да отговарят на нормативните 
изисквания. На територията на общината съществуват депа за производствени и опасни 
отпадъци на фирми от секторите енергетика, химическа промишленост и цветна 
металургия (основен дял заема пепелта от изгаряне на въглища, оловни шлаки и утайки от 
пречистване на производствени отпадъчни води. В община Кърджали има изградено депо 
за обезвреждане на отпадъци от преработка на руди (хвостохранилище „Кърджали“ 2), в 
което се депонира максимално 80 000 т. отпадъчен хвост. По–голяма част от лечебните 
заведения предават болничните отпадъци за предварително третиране чрез микровълново 
обеззаразяване на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали. Третираните по този 
начин болнични отпадъци се предават за обезвреждане на Регионално депо с. Вишеград. 
ДПБ гр.Кърджали, предава болничните си отпадъци за третиране чрез автоклавиране на 
„МЛ-България” АД. Генерираните отпадъци от лечебната дейност на болничните 
заведения на територията на общината, с код 180202, се транспортират до инсинератора за 
изгаряне на болнични отпадъци в Александровска болница, гр. София. 

Община Кърджали има разработена и съгласувана с компетентните органи 
Програма за управление на отпадъците. За утайките от ГПСОВ е изготвена и Програма за 
управление на утайките, като е необходимо те периодично да се актуализират, като се 
конкретизират възможностите за оползотворяването им. 

Относно управлението на отпадъците цялостно са реализирани два проекта: 

 POMIS „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление 
на отпадъците” (ПОМИС); и  

 „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали” I етап19 

5.9. БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Територията на община Кърджали се характеризира с относително богато 
биологично разнообразие. Защитените природни зони в териториалния обхват на 
обособената територия в границите на землищата на общините са: Защитени територии и 

                                                            
19С Постановление №357 от 11.12.2015 г. допълнително са предоставени средства по бюджета на МОСВ 
за осигуряване финансиране на строително- монтажни работи и инженеринг на обект „Регионален 
център за управление на отпадъците Кърджали“ етап I за приключване на договори по проект ИСПА 
2003/BG/16/Р/РЕ/019. Подписан е Анекс №Д-33-119 от 14.12.2015 г. към Споразумение между МОСВ и 
Община Кърджали, за довършване изграждането на клетка 1 и съпътстващата към нея инфраструктура 
на РЦУО- Кърджали. 
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Защитени зони на територията, контролирана от РИОСВ-Хасково. В Таблица 11 са дадени 
общия дял Защитени територии и зони по Натура 2000 и техния дял територията на 
общината. Продължава устойчивият туристически интерес, което позволява развитие на 
различни форми на познавателен туризъм и по-активно въвличане на местния бизнес. 
 

Таблица 11. Дял на ЗТ и зоните по НАТУРА 2000 

Тип Площ ха % от територията на общината 
Общо защитени територии 780 1% 
Натура местообитания 11 563,7 13,54% 
Натура птици 10 260,3 12,01% 
Натура общо 11 642,0 13,63% 

Общо Натура и ЗТ 11 642,0 13,63% 
Източник: Регистър на защитените територии и зони България, http://eea.government.bg/zpo/bg/result1.jsp 

 
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. 

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. 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 яз. 
„Кърджали” и яз. „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. 

На територията на общината по Закона за защитените територии са обявени 9 
защитени територии. На тях е отредена важната роля за опазване на биологичното 
разнообразие в екосистемите в района и на естествените процеси, протичащи в тях. 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 местообитанията 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 
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селскостопански фонд и стопанисвана от Община Кърджали, всички останали територии 
са в държавен горски фонд и се управляват от ДГФ / ДЛ Кърджали. 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. 

Също така в тях са включени характерни и забележителни обекти на неживата 
природа и пейзажи. Такива са: 

 „Средна Арда“ с площ 420 ха в землищата на селата Звезделина и Висока поляна; 

 „Юмрук скала“ – 346 ха, в землището на с. Калоянци; 

 „Скални гъби“ (Каменната сватба)  край с. Зимзелен с площ 5 ха.; 

 „Каменните гъби“ – скални образувания край с. Бели пласт на площ 3,0 ха; 

 „Скален прозорец“ в землището на с. Костино с площ 0,2 ха.; 

 Находище на Венерин косъм – р. Кьошдере с площ 1,5 ха. 

 водопад „Реджеб тарла“ в землището на с. Чилик с площ 0,1 ха; 

 находище на Родопски силивряк с площ 3,4 ха в землището на с. Прилепци; 

 находище на Родопска горска майка  с площ 1,7 ха в землището на с. Перперек. 
 
На територията на общината попадат части от четири Натура 2000 зони, като две от 

тях са обявени по Директивата за птиците и две по Директивата за местообитанията 
(Таблица 11). И за двата типа части на Натура са определени съответните зони, в които се 
ограничава водоползването на повърхностни и/или подземни води с цел опазване на 
местообитанията, при които поддръжката или подобряване състоянието на водите е важен 
фактор за опазването им, включително съответните обекти по „Натура 2000“ , определени 
съгласно Директива 92/43/ЕИО за местообитанията и Директива 79/409/ЕИО за птиците. 

 
Таблица 12. Защитени зони от мрежата „Натура 2000“: ЗЗ Родопи Източни BG0001032 

№ Наименование Площ ха Териториален обхват област, община, населено място 

 Защитени зони за опазване на дивите птици 

 Студен 
кладенец 
BG0002013 

15 995,61 част от землища в обл. Кърджали, общините Кърджали, 
Крумовград и Момчилград и обл. Хасково 

 Добростан 
BG0002073 

83 615,52 
 

обл. Кърджали, общини Кърджали, Ардино, Черноочене и oбл. 
Пловдив и обл. Смолян 

 Защитени зони за опазване на местообитанията 

 Родопи Средни 
BG0001031 

154 845,53 обл. Кърджали, общини Кърджали, Ардино, Черноочене и обл. 
oбл.Хасково, обл. Смолян и Пловдив. 

 Родопи 
Източни 
BG0001032 

217 352,95 обл. Кърджали, общини Кърджали,Кирково,Крумовград, 
Момчилград ,. oбл. Хасково и обл. Смолян. 

Източник: Регистър на защитените територии и зони България, http://eea.government.bg/zpo/bg/result1.jsp 
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6. Развитие на туризма и на културно-историческото наследство 

Община Кърджали е средище на културни ценности. Техният произход е свързан с 
мултинационалността на населението и толерантността между етноси и религии. Една от 
спецификите на района е смесицата между Европейската и Азиатската кухня.  

Културният календар е изпълнени с множество събития, сред които ежегодното 
провеждане на различни фестивали, конкурси, събори, културни и спортни събития: 
Традиционен Национален Тракийски събор, Ежегоден Национален Етнофестивал 
„Кърджали – столица на толерантността”, Ежегоден фестивал „Терлика” и други. 

На следващо място се открояват множеството забележителности, с които е 
изпълнен района. С най-голямо значение по съответните категории обекти  са: 

 Археологически обекти - Археологически комплекс Перперикон е сред най-
значимите обекти в Източните Родопи. Смята се, че там е била една от 
столиците - резиденции на тракийските царе. Перперикон е уникална 
археологична находка в световен мащаб. Средновековна крепост от VІ – ХІV 
век, разположен на 15 км. североизточно от  Кърджали и е считана е за една от 
столиците - резиденции на тракийските царе.;  
Средновековна крепост Моняк – намираща се край с. Широко поле е една от 
най-големите и високо разположени  крепости в Родопите.  Средновековната 
крепост “Моняк“ (Мнеакос) се намира на 4 км източно от Кърджали.; 
Римски мост - Мостът е изграден на р. Боровица, една от големите притоци на 
р. Арда. Характерен с специфичната за времето си архитектура. 
Късноантична крепост "Хисара" - представлява типичен феодален замък от 
средните векове. Според проучвателите е била резиденция на областния 
управител на областта Ахридос. В пряка връзка е с голямата крепост Мнеакос 
/Моняк/ която е на съседният хълм. 

 Природни забележителности – Каменните гъби са скалните образувания 
източно от с. Бели пласт. Представляват хармонични скални късове с форма на 
естествени гъби, с розови пънчета и зеленикави гугли, датиращи от времето на 
палеогена. 
Каменната сватба - в землището на с. Зимзелен, на 3 км. от Кърджали. 
Представляват красива група от множество каменни пирамиди, напомняща 
сватбено шествие. Фигурите са изключително разнообразни по форма и 
размери, като на височина са от 0,5 до над 10 м. Образуванията са вулкански 
туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35 млн. години. 
Скален прозорец - Намира се в м. Големия дол на с. Костино, в район с 
изключителен ландшафт. Представлява естествена форма, образувана под 
въздействието на преминаващото под него буйно дере. Това е един великолепен 
скален мост, висящ във въздуха, подпрян от две колони с отрязано от всички 
страни платно.  
Утробата - древно пещерно светилище, датиращо от XI – Х век пр. Хр. Обектът 
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се намира близо до село Илиница, в местността Тангардък кая, на около 12 
километра северозападно от Кърджали. Представлява естествен хоризонтален 
процеп в скала, който е бил допълнително изсечен и оформен от човешка ръка, 
наподобяващ на матка (утроба). Редица археолози, изследващи пещерата 
Утроба, са възприели наименованието на местността Тангардък кая за 
официално наименование на обекта. 

 Градски символи - Монументалната пластика “Лирата на Орфей”; Паметника 
на Орфей, древногръцкия митичен тракийски певец, символ на Източните 
Родопи и град Кърджали, Чешмата, “Айше молла” символ на мъдростта. 

Богатството от културни, природни, археологически ценности трябва да бъде 
съхранено и в бъдеще. В тази връзка е необходимо Община Кърджали да поддържа и 
развива това наследство. Това ще даде отражение, както за съхраняване на културното 
наследство в района, така и до развитие на туризма. 

 

7. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за 
реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 
нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при 
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 
Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейности по административно 
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общинската 
администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, 
достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.  

Местното самоуправление на община Кърджали се състои от кмет и 2-ма заместник 
кметове. Кметът отговаря за дейността на заместник-кметовете (с ресори съответно 
„Строителство и териториално развитие“ и „Местни приходи“), секретаря на общината, 
кметовете и кметските наместници, както и всички общински административни структури 
на територията на общината. 

Структурата на общинската администрация, разпределението на дейностите и 
отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинската 
администрация са съобразени с потребностите на общината, наличните човешки ресурси и 
капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване на 
благоприятната бизнес среда и добри условия на живот в населените места. 

Към момента на изготвянето на ПИРО Общинският съвет е утвърдил всички 
необходими, разработени от общинската администрация стратегически, планови и 
програмни документи, които имат пряко отношение към комплексното икономическо, 
социално, инфраструктурно развитие на общината. 

Общината има изграден административен капацитет доказал през години 
възможността си ефективно да организира, планира, координира и контролира в рамките 
на компетенциите си всички дейности по осъществяване на местната политика по 
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отношение на развитието на община „Кърджали“. Ключова роля в това направление играе 
отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти“, който е пряко подчинен на 
кмета на общината. Освен това за подобряване на капацитета на администрацията, 
професионалното развитие и компетенции на експертния и ръководния състав, общината 
използва както собствени средства за обучение, така и външно финансиране за реализация 
на по-мащабни проекти свързани с подобряване на цялостната работа на общинска 
администрация. 

В предходния програмен период са разработени и изпълнени (или в процес на 
реализация) са следните проекти: 

 
Таблица 13. Реализирани от общинската администрация проекти за периода 2014-2020 по различни 

оперативни програми допринесли съществено за повишаване на капацитета ѝ 

BG16RFOP001-8.001-0034-C01 „Техническа помощ за 
подобряване на 
административния капацитет на 
Община Кърджали“ 

Оперативна програма "Региони 
в растеж” 

BG05SFOP001-4.001-0027-С01 ”Областен информационен 
център Кърджали – в подкрепа 
на гражданите” 

Оперативна програма "Добро 
управление" 

BG05SFOP001-4.004-0008-С01 ”Областен информационен 
център Кърджали – в подкрепа 
на гражданите” 

Оперативна програма "Добро 
управление" 

BG051PO0022.2.150014C0001 Общинска администрация 
Кърджали – професионална, 
ефективна и ефикасна 

Оперативна програма 
"Административен капацитет" 
2007-2013 г. 

Източник: Електронна страница на община „Кърджали“ 

 
Изброените проекти косвено са допринесли не само за непосредствените си 

бенефициенти, но и за създаването на устойчива експертиза и капацитет на общинската 
администрация косвено въвлечена в реализацията им. 

Общината продължава да бъде на едно от водещите места в България по 
реализирани проекти и усвоени външни средства за реализация на местните политики. 
Изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други 
финансови инструменти през последните години води до все повече положителни страни, 
като: 

 натрупан опит, който ще бъде ползван в следващи периоди; 

 добър диалог с икономическите и социални партньори на местно, общинско ниво; 

 прилагане на добри практики в областта на планирането и подготовката и 
реализирането на проекти. 
Съобразно горното може да се заключи, че община Кърджали разполага с изграден 

административен капацитет за оперативно и стратегически управление на общинската 
администрация и с добра техническа и дигитална обезпеченост. Също така е изградена 
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подходяща система за поддържане на информираността на жителите и гостите на 
общината за провежданите културните и спортните събития и дейности. Положително се 
оценява и добре развит сайт на община Кърджали като нещо повече, общинската 
администрация се оценява като активна по отношение на обновявани и ефективно 
функциониращи социални мрежи и информационни платформи. Нещо повече, община 
Кърджали може да се определи като лидер в страната по отношение на предоставяне на 
електронни услуги и информация за гражданите на общината /електронни 
административни услуги/. 

Посочените положителни страни ще подпомогнат усвояването на безвъзмездни 
средства в рамките на следващия планов период 2021-2027 г. 

В тази връзка е нужно периодичното изготвяне на функционален анализ на 
администрацията на община Кърджали, които да констатират конкретните нужди от 
целенасочени обучения за ръководители и служителите в администрацията на общината, 
които да гарантират качествен процес на стратегическо планиране в общината. 

Налице са и 2 възможности, които могат се оползотворят допълнително с развитие 
на административния капацитет на общината, а именно: 

 Развитието на административния капацитет, освен чрез вътрешен потенциал, може 
да се постигне и чрез осигуряване на допълнителни средства от бизнеса, които да се 
използват за финансиране при осъществяването на социални, културни и 
икономически проекти и дейности с висока обществена значимост за общината; 

 Развитието на административния капацитет мое да се насърчи посредством 
изграждане на сътрудничество на териториално ниво (между населените места в 
общината; със съседни общини; със съседни области; трансгранично 
сътрудничество) по отношение на развитие на електронните административни 
услуги на гражданите на общината. 
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Според данни на НСИ, към 31.12.2020г. в област Кърджали има общо 77 688 бр. 
жилища като 40% са в градовете, вкл. гр. Кърджали и 60% са в селата в областта (Таблица 
14). 

Таблица 14. Реализирани от общинската администрация проекти за периода 2014-2020 по различни 
оперативни програми допринесли съществено за повишаване на капацитета ѝ 

 ОБЩО едностайни двустайни тристайни
четиристай

ни 
петстайни 

шест и 
повече стаи

Кърджали 77 688 3 002 18 777 22 562 17 964 4 905 10 478

в градовете 32 510 2 268 12 897 10 807 4 154 991 1 393

в селата 45 178 734 5 880 11 755 13 810 3 914 9 08

Източник: НСИ, Жилища | Национален статистически институт (nsi.bg) 

 
От данните за жилищния фонд в област Кърджали се наблюдава, че голямата част 

от жилищата в градовете са до 3 стаи (80%), а в селата – три и повече стаи (85%). През 
последните 10 години е въведен в експлоатация 5% от съществуващия жилищен фонд като 
са въведени в експлоатация общо 638 жилищни сгради с 4 042 жилища като значимата 
част (85%) от тях са с до 3 стаи (Фигура 12 и Фигура 13). 

 
Фигура 12. Въведени в експлоатация жилищни сгради в периода 2010 – 2021 г. 
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Фигура 13. Въведени в експлоатация жилища в периода 2010 – 2021 г. 

Въпреки отчетеното подобряване в жилищния фонд на населението през 
последните години, в Община Кърджали не се наблюдава засилено строителство, каквото 
има в големите градове като: София, Пловдив, Варна и пр.  

 
По отношение на съществуващия жилищен фонд в община Кърджали на възраст 10 

и повече години (95% от съществуващия) основен проблем е въвеждане на съвременни 
технологии за подобряване на енергийната ефективност. Подобряването на 
топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на 
слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с 
около 50%. Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни 
загуби в сравнение с нормите за ново строителство. Повечето от сградите на общината са 
строени по времето, когато цената на енергията е била ниска и поради това външните 
ограждащи конструкции са причина за много недостатъци в сградите при експлоатацията 
им, по-съществените от които са увеличените топлинни загуби и поява на кондензат по 
вътрешните повърхности. В резултат от това, топлинните загуби понякога достигат до 
около 50% от общите топлинни загуби на сградите. Те се дължат предимно на ниските 
топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото 
физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните изолации на 
покриви и стени, стари дограми, осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани 
отоплителни инсталации. 

Необходимо е да продължи процесът на намаляване на високото енергийно 
потребление в жилищните и публичните сгради в общината. Това е възможно с 
продължаването на въвеждането на мерки за енергоефективното обновяване на сградите, 
тъй като този процес ще допринесе пряко за намаляване на крайното енергийно 
потребление в общината и косвено върху намаляване на емисиите на парникови газове. 
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По данни, публикувани20 на електронната страница на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие през 2020г., през последните няколко години в област Кърджали, 
поради липса на някой от данните за 2017 г. няма възможност за точно сравнение на 
резултатите. Може да се каже че след драстичното намаление на броя на 
Енергоспестяващите мерки (ЕСМ) и инвестициите през 2017 г., през 2018 г. се наблюдава 
многократно увеличение на тези показатели. През 2019 г. двойно са се увеличили броя на 
ЕСМ и инвестициите в сравнение с 2018 г., но стойностите на спестените горива и емисии 
са значително по малки в сравнение с 2018 г. През 2020 г. няма приложени ЕСМ в област 
Кърджали. Като преодолима слабост може да се определи липсата на Общинска програма 
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива21.  

Констатираните факти следва да са обект на допълнителен анализ в хода на 
изпълнение на ПИРО. Съществуващите анализи на областно ниво следва пряко да се 
отнесат към Общинската програма по енергийна ефективност22 на община Кърджали за 
периода 2017-2022г. В нея са заложени конкретни мерки, които следва да намерят 
механизмите си за реализация в ПИРО Кърджали 2021-2027г. 

Въвеждането на енергийноефективни технологии за производство ще повиши 
конкурентоспособността на местната икономика, използването на възобновяеми 
енергийни източници в битовата и обществена сфера както и подобряването на топлинната 
изолация на сградите и оптимизирането на отоплителните системи - ще има значителни 
ефекти върху околната среда по отношение на нивото на парниковите газове, 
замърсяването на атмосферата с оксиди и опазването на почвите и водите. 

Лошата топлоизолация на битовите и обществени сгради и липсата на традиции в 
усвояването на възобновяемите енергийни източници, са причини и понастоящем 
основните инвестиции за подобряване на енергийната ефективност да са свързани 
приоритетно с подмяна на дограма, изолация на покриви, подове и фасади, 
енергоспестяващо осветление, смяна на отоплителни инсталации и др. 

 

9. Описание на елементите на градското културно наследство 

Като център на общината, град Кърджали има особено място в развитието на 
туризма. Този факт следва и се отчита при определяне на приоритетните зони за развитие 
на Община Кърджали при разработване на ПИРО 2021 – 2027г. Това налага да се направи 
преглед на основни елементи на градското, вкл. и културно, наследство на град Кърджали. 

9.1. Сгради с туристическо и културно значение 

Регионален исторически музей гр. Кърджали е създаден  през 1965 г. Основният 
фонд на музея съдържа  над 45  хиляди  експонати, проследяващи живота  в  Източните  
Родопи  от  най-дълбока  древност  до началото  на  ХХ-ти век. Музеят обитава 
                                                            
20https://www.seea.government.bg/documents/Analiz_Programi_EE_za2020.pdf 
21https://www.seea.government.bg/documents/Analiz_Programi_VIE_za2020.pdf 
22https://kardjali.bg/docs/energiyna_efektivnost/Programa_%D0%95%D0%95_Kardzhali.docx 
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представителна култова сграда от 1920 г., архитектурен паметник на културата. РИМ-
Кърджали заема площ от 1 800 кв.м., разположени на три етажа. Към сградата на музея 
има двор-парк с водни басейни на площ 15 декара, в който могат да се видят 22 растителни 
видове, които са единствени в ареала на Южна България. Една от най-интересните 
изложби на РИМ е експозицията на ранните паметници от неолита: възстановка на 
Селищна могила - център за направа на каменни сечива, богатата колекция от идолна 
пластика. 

Галерия Станка Димитрова е художествения отдел към РИМ-Кърджали. 
Галерията е създадена през 1961 год. и е утвърден водещ културен институт в Южна 
България. Галерията е един от най-старите културни институции в Кърджали. Тя заема 
историческа сграда, строена в средата на ХХ век за турски конак. Постоянната експозиция 
на галерията съхранява стотици живописни платна, скулптури и пластика на български и 
чужди класици, и съвременници. Това е третата по богатство в страната художествена 
галерия. Колекцията включва над 5 000 произведения на изобразителното изкуство от 
различни периоди на българската култура – живопис, графика, скулптура, икони, щампи, 
църковна утвар. А над 1 800 са възрожденските щампи и графики, включващи ценни 
образци от Света гора и най-добрите майстори на съвременната графична техника. В 
изложбената зала могат да се видят картини на Владимир Димитров – Майстора, 
Мърквичка, Ярослав Вещин, Стоян Венев, Светлин Русев, Лика Янкова, Михалис Гарудис 
и други. 

Арт галерия Кръг е галерия за съвременно изкуство. Фондът с творби на галерията 
включва над 300 произведения от съвременни български и чуждестранни автори. Някои от 
които вече са дигитализирани. В галерията са представени артефакти и етноизследвания в 
изложбени формати, както и визуални материали, създадени по наративи от местния 
фолклор, което разширява обхвата на партньорството между младите хора, 
професионалистите, държавните институции и местните общности. 

Общинският център за култура и младежки дейности дава възможности на 
младите хора от град Кърджали да развиват богът кръг от дейности: Школа по изкуство с 
курсове по китара, пиано, акордеон; Групи по народни песни, класически и характерни 
танци, спортни танци; Школа за народни танци; Представителен музикално-танцов 
ансамбъл на гр. Кърджали /детски и младежки/ и други. Всяка  година  съставите  участват 
в различни  културни  прояви  на  територията  на общината, страната и чужбина, с което  
допринасят  за утвърждаването  на доброто  име  на  Община Кърджали. 

 

9.2. Сгради – архитектурни паметници 

Керимовата къща е известна като къщата на художниците. Намира се в старата 
част на града и представлява добре съхранен комплекс от къщи, построени във 
възрожденски стил. Днес в Керимовата къща се помещава Домът на творческите съюзи в 
Кърджали. Тя е център за творчески контакти на художници, артисти, писатели. 
Историческата забележителност се намира в старата част на града. През 1882 година, при 
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посещението си в Кърджали, в Керимовата къща е отседял губернаторът на Източна 
Румелия Алеко Богороди. По настоящем в Керимовата къща могат да се видят творбите на 
известни Кърджалийски художници  като:  Владимир  Чукич,  Павлина  Чукич, Джемал  
Емурлов,  Хари  Атанасов, Пенка  Атанасова,  Недим  Мустафа, Христо  Габеров, Ева 
Паскова  и  много  други, както и творби на известния скулптор  Емил  Пенчев. 

Градският часовник на гр.Кърджали е известен като пеещия часовник на гр. 
Кърджали. Построен преди 40 години. Часовниковият механизъм и четирите циферблата 
навремето са изработени в Института по тежка електроника в София. Озвучаването 
е изработено и поддържано от местния самоук гражданин Павел Павлов. Поводът, по 
който е построен Градския часовник е празникът на Кърджали, 21 октомври. Смята се, че 
градът е присъединен към България, точно в 12 часа по обяд и по тази причина градският 
часовник по обед свири „Велик е нашият войник“ преди да отмери часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 14. Архитектурни забележителности в гр. Кърджали: Керимовата къща (в ляво) и Градския 
(пеещ) часовник (в дясно) 

9.3. Сгради с религиозно и културно значение 

Средновековният манастир Св. Йоан Продром представлява реставриран 
манастирски комплекс, основан през 6 – 8 век. В началото на 9 в. е имало изграден укрепен 
манастир на мястото на малка църква, приела мощите на църковен деец. Той е бил 
средище на една от големите средновековни епархии – Ахридос и е с типично атонски 
стил. Забележителното в този комплекс са трите храма и двете гробници. В началото на ХІ 
в. е извършено цялостно преустройство на манастира, той се е отличавал с уникална 
структура. Изградена е нова крепостна стена, с квадратни кули в четирите краища и 
средата на стените. На изток от голямата триабсидна конхална църква се е намирал 
дворецът на игумена – епископ на епископията Ахридос. През 2000-та година 
възстановената църква, след 600 години мълчание, отново огласи с камбанен звън 
Кърджали. 

Енорийски православен храм “Св. Георги Победоносец” се намира в центъра на 
града като датира от първата половина на ХХ в. Златните й кубета привличат миряни от 
близо и далече. Църквата „Свети Георги Победоносец“ е първият построен храм в 
Източните Родопи след освобождението им през 1912 г. Първата копка е направена на 27 
юни 1926 г. На 28 октомври 1928 г. храмът е осветен от епископ Харитон. Стените са 
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изографисани и “благоукрасени” през 1954 г. по времето на епископ Стефан. Иконостасът 
и останалата дърворезба са дело на Филип Иванов Филипов, а останалите стенописи и 
иконите – на художника Г. Желязков. През 1954 – 1955 г. се възобновява старата 
иконография на художника Петър Джамджиев и декоратора Милчо Каролев. Впечатление 
прави и чешмата в двора на храмовия комплекс с изображение на Свети  Георги. 

Централна Джамия се намира в непосредствена близост до градския пазар (Пазар 
на производителите). Масивна, елегантна сграда, строена през 1812 година джамията е 
била малка дървена постройка.  През 1874 година е преустроена и изградена в близък до 
днешния й вид. В нея могат да се съберат до 500 поклонници. Състои се от храмова сграда, 
минаре, административна сграда. В двора има обновени чешми за извършване 
на ритуалното обмиване. В джамията се съхранява косъм от брадата на пророка Мохамед. 
В двора на централната джамия е и гроба на Кърджъ Али, чието име според легендите 
носи градът. Джамията е обявена за паметник на културата. 

Енорийски православен храм „Св. Успение Богородично” се намира в квартал 
„Гледка”. Църквата представлява трикорабна базилика, датираща от ХХ век. Светата 
обител включва църква и манастир. Интересна е цветовата гама на стенописите - 
смесването между синьо и жълто е често използвано при изобразяването на християнски 
символи в Близкия изток. В църквата се съхранява частица от кръста на Христос, открита в 
реликвариум при разкопки на Перперикон през 2002 година. Обявена е за паметник на 
културата. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 15. Религиозни забележителности в гр. Кърджали: Средновековен манастир Св. Йоан 
Продром (в ляво) и Централна Джамия на гр. Кърджали (в дясно) 

 

9.4. Паметници 

Паметник на Освободителите: Паметникът на Освободителите е първият 
построен на територията на град Кърджали.  Откриването на монумента е било на 28 май 
1939 година. Разположен е в самия център на града и по конкретно в Градската градина. 
Издигнат е в памет на загиналите в борбата за освобождение на Кърджали през 1912 
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година. Тогава Източните Родопи са отвоювани от Османската империя и влизат в 
пределите на България. На могилата до мястото, на което е положен лежат костите на 36 
от загиналите военнослужещи. 

Паметник на Орфей: разположен е на самия вход на град Кърджали, на влизане от 
градовете Хасково и Пловдив достолепно се извисява паметника на Орфей, древногръцкия 
митичен тракийски певец, който е символа на Източните Родопи и град Кърджали, а 
според легендите и митовете той е роден тук, живял тук и творил тук. 

Паметник на целувката: е открит през 2003 година в парк „Горубсо“ в близост до 
Младежкия дом - в „Розариума“. Фигурата е дело на скулптора Емил Пенчев. 60 каменни 
колони ограждат паметник на целувката, върху който е поставена част от поемата "В 
цъфналата ръж" на Робърт Бърнс: "Ако някой срещне някой в цъфналата ръж и целуне 
този някой някого веднъж, то нима ще знае всякой де, кога веднъж някого целувал 
някой..." 

Паметник на Васил Левски: Шестметровият гранитен паметник на Васил Левски 
се извисява величествено в централната градска част на гр. Кърджали, в непосредствена 
близост до Градската градина и сградата на Община Кърджали, на алеята за пешеходци. 
Паметникът е открит тържествено на 21 октомври 2003 година, като част от културните 
събития, посветени на деня на града. Автор на идеята за паметника е проф. Константин 
Денев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 16. Паметници в гр. Кърджали: Паметник на Освободителите (в ляво) и Паметник на 
Орфей (в дясно) 

10. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън 
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на 
населените места и териториите в рамките на община Кърджали 

Транспортната инфраструктура има съществено значение за връзката със съседните 
общини и с подобряване възможностите за икономическия растеж, мобилността на 
трудовите ресурси и предлагането на транспортни услуги в Община Кърджали.  
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В географски план, Община Кърджали граничи на изток 2 общини от област 
Хасково – Стамболово и Хасково; 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. 
Възможностите за сътрудничество между община Кърджали и съседните общини са 
заложени във сходни приоритетни направления за развитие на пограничните (между 
отделните общини) територии, например: зона за земеделие и зона за развитие на туризма 
(в община Хасково23); зона за туризъм и развлечения (в община Стамболово24); зона с 
рекреативно-туристически функции (в община Момчилград25). 

Икономическото и административно взаимодействие със съседните общини може 
да се търси в 2 направления: 

 Икономическо взаимодействие в рамките на създаване на общи местни 
инициативни групи: МИГ Стамболово-Кърджали включва всички населени места 
от община Стамболово и 54 населени места от община Кърджали. През предходния 
програмен период се прилагат общо 11 мерки от: ПРСР (8 мерки), ОПНОИР (2 
мерки) и ОПОС (1 мярка) 

 Инфраструктурно взаимодействие в рамките на приетата Интегрирана 
териториална стратегия за регион (ИТСР) Южен централен регион (ЮЦР) предлага 
няколко възможности за сътрудничество със съседните общини: по Приоритет 1, 
Специфична цел 1.3. се предлага общините: Кърджали, Момчилград, Крумовград, 
Кирково и Джебел да развиват партньорски проекти в сферата на образованието и 
обучението; Приоритет 3, специфична цел 3.1 се предлага подобряване на 
свързаността на региона като се извърши: 

o Рехабилитация на отсечката АМ „Марица”-Кърджали-ГКПП “Маказа”; 
o Изграждане на скоростен път Димитровград-Александруполис с изграждане 

на обход гр. Кърджали; 
 
В допълнение на горното, и въпреки, че не граничи с общини извън България, 

Община Кърджали се определя като важен сегмент от трансграничните взаимоотношения 
между България и нейните съседи. Причина за това, е че през територията на общината 
първокласния път Русе - В. Търново - Ст. Загора – Хасково – Кърджали – Маказа, който е 
част от трасето на Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 
2013 г. на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Маказа се обособява 
директна връзка, свързваща р. Дунав (канала Рейн – Майн – Дунав) с Бяло море 
(пристанище Александруполис) – част от Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) 
№ 7. Това дава възможност за увеличаване на трансграничните контакти и всички 

                                                            
23План за интегрирано развитие на община Хасково 2021 – 2027г., 610b9d58e50e0.pdf (haskovo.bg) 
24 План за интегрирано развитие на община Стамболово 2021 – 2027г., 
https://www.stambolovo.bg/uploads/pages/2021/piro_stambolovo1.pdf#page=168&zoom=100,124,409 
25План за интегрирано развитие на община Момчилград 2021 – 2027г., PIRO-Momchilgrad-2021-2027_final_za 
publikuvane.pdf 
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произтичащи от тях възможности (търговия, трудов пазар, инвестиции и т.н.) в община 
Кърджали. 

Близостта до Гърция и Турция, както и отстоянието от 55 км. от ГКПП Маказа, са 
предпоставка за възможността за реализиране и на международни проекти по линия на 
трансграничното сътрудничество (ТГС). По този начин община Кърджали попада в 
трансграничната зона и е приоритетна община за Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – 
България.  

 

11. SWOT-анализ 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира 
действието на вътрешните и външните фактори за развитие на община Кърджали и 
възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.  
 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Наличието на директна транспортна 
свързаност с останалите общински центрове в 
областта, осигуряваща развитието на локални 
вериги за доставки във всички икономически 
сектори; 

- В гр. Кърджали съществува подходяща 
инфраструктура за развитие на малък, среден 
и голям бизнес 

- Наличие на ясно обособени индустриални 
зони както в градската част, така и в 
крайградската, дава възможности за развитие 
на нови високо иновативни производства 
/автомобилостроене и части за автомобилната 
индустрия/ чрез привличане на чужди 
инвеститори. 

- Има добре развит стопански сектор включващ 
автомобилна индустрия, шивашка 
промишленост, хранително-вкусова 
промишленост и добивната промишленост. В 
добивната промишленост особен потенциал 
представляват залежите на полезни 
изкопаеми – зеолит, бентонит и др. 

- Благоприятни природни и климатични 
условия, вкл. най-голям брой на дните със 
слънцегреене, за развитие на селско 
стопанство. Община Кърджали е традиционен 
регион с традиции в индустриалните култури 

- Отсъствие на национално значими крупни 
индустриални предприятия, опериращи на 
територията на община Кърджали, като 
бизнесът в общината е съставен предимно от 
микро и малки дружества; 

- Ниска производителност и ресурсна 
ефективност в повечето МСП, нисък дял на 
високотехнологичните предприятия 

- Технологична изостаналост и ниска 
конкурентоспособност на предприятията в 
общината 

- Концентрация на бизнеса в общинския 
център-Кърджали и наличие на слаба дифузия 
на бизнеса в останалите населени места в 
общината; 

- Липса на система за информационно 
обслужване на туристопотока, рекламен и 
маркетингов продукт на общината, липса на 
функциониращо партньорство между всички 
туристически обекти в общината; 

- Липса на модерни тържища за 
селскостопанска продукция в малките 
населени места в общината и модерни 
напоителни съоръжения; 

- Наблюдава се продължаващо негативно 
влияние на КОВИД-19 кризата - затваряне на 
бизнеси в Община Кърджали. 
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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

като производство на тютюн и събирането на 
диворастящи билки. Налице са традиции в 
пчеларството, производството на риба и пр. 

- Наличието на значими водни обекти като 
язовирите: Кърджали и Студен кладенец, 
както и преминаването на р.Арда през средата 
на град Кърджали са добра предпоставка за 
развитие на подсектора на рибарството и 
аквакултурите, от една страна, и на 
производството на енергия от възобновяеми 
източници (микро и големи ВЕЦ); 

- Налице са обширни територии, които могат 
да се определят като Екологично чист район, 
което позволява развитие на био-
производство и дава възможност на местните 
производители да се сертифицират като био-
производители;  

- Добре развито ТГС за икономическо 
коопериране 

- Висок процент на икономическа активност 
15-64 навършени години (65.1% , 2019 г.) 

- Нисък процент на безработица (2.0% 2019 г.) 
- Устойчив тренд на нарастване на преките 

чуждестранни инвестиции в нефинансови 
предприятия през последните 5 години с 82 
%. 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Формиране на местни и регионални клъстери 
и бизнес мрежи, както и наличен потенциал 
за изграждане на  свързани производства на 
базата на традиционни производства 

- Подкрепа за прилагането на мрежовия подход 
от МСП (включване в мрежи в рамките на 
европейски инициативи, мерки и операции); 

- Подкрепа на стартиращи предприятия от 
всички сектори и създаване среда за 
укрепването им; 

- Еко-индустриален подход или подкрепа на 
интелигентни „зелени” бизнеси, опазване на 
биологичното разнообразие и околната среда; 

- Насърчаване чрез подходящи национални 
мерки и програми, вкл. риба с финансовата 

- Използването на неефективни икономически 
механизми и отказа от изпълнение на проекти 
за интегрирана свързаност със съседни 
общини, ще задълбочи съществуващата в 
момента тенденция на капсулиране 

- Заплаха от възникване на обществено 
недоволство, застрашаващо реализирането на 
инвестиционни проекти в определени 
производства;  

- Реализацията на мерки и механизми за 
насърчаване на икономическото и социално 
развитие на Община Кърджали  би могла да се 
възпрепятства поради недостатъчен 
инвестиционен интерес и/или неподходяща 
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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

подкрепа на Програма Морско дело, 
рибарство и аквакултури за периода 2021-
2027, на създаването и регистрирането на 
ферми за развъждане, отглеждане и угояване 
на риба в язовирите, намиращи се на 
територията на община Кърджали, вкл. 
изграждането на тържища за риба, хладилни 
помещения за съхранение на риба, фабрики и 
цехове за преработка на риба и рибни 
продукти. 

- Чрез насърчаване на социално 
предприемачество на различни 
заинтересовани групи в Община Кърджали е 
възможно да се развие и усвои 
съществуващия потенциал за развитие на 
воден туризъм (язовирен и речен) в 
Общината; 

- Проучване на възможностите за повишаване 
на конкурентоспособността на 
предприятията;  

- Създаване на условия за повишаване на 
конкурентоспособността на местната 
икономика; 

- Създаване на инфраструктура обслужваща 
селскостопанските производители и 
занимаващите се с рибовъдство и 
аквакултури (тържища, лаборатории и други); 

- Развитие на местния туризъм, чрез създаване 
на условия за изграждане и устойчиво 
развитие на туристически потенциал и 
увеличаване на туристопотока; 

- Потенциал за развитие на ловен, риболовен и 
културно-исторически туризъм в общината; 

- Чрез използване на механизмите за 
иницииране на публично-частни 
партньорство и наличните и/или проектни 
транспортни връзки да се доразвие и напълно 
усвои потенциала за развитие на 
индустриалната зона на град Кърджали 

квалификация и липса на мотивация на 
местната общност; 

 
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Устойчива тенденция на увеличаване на 
населението през последните 7 години (среден 
темп на ръст от 5.92 % 2020 г. спрямо 2011 г.) 

- Една от малкото общини в Република България 
с нисък относителен дял на населението на 
възраст 65+  в общия дял на населението в 
общината – под 21.3 % (НСИ, 31.12.2020 г.) 

- Коефициентът на възрастова зависимост26 в 
общината (46.7% за 2018 г. и 54.68% за 202027 
г.) по-нисък от средния за страната (56.4%), т.е. 
на лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 
години) се падат по-малко от две лица в 
активна възраст (1.82 лица) 

- Добра техническа инфраструктура за социални 
дейности, образование и здравеопазване; 

- Наличие на специализирани институции за 
стари хора и услуги в домашна среда за хора с 
увреждания в Общината; 

- Наличие на потенциал за развитие на социални 
и културни дейности, като се отчитат 
функциониращи  читалища в отделните 
населени места на Общината, а в общинския 
център за ситуирани музей, галерия и театри; 

- Изградена спортна инфраструктура,  
разнообразни спортни съоръжения, наличие на 
потенциал за развитие на спорта  

- Въведен програмен подход при планиране на 
дейности в Дирекция “Хуманитарни дейности” 
– ежегодно изготвяне, приемане и реализиране 
на План – програма и Спортен календар за 
развитието на детско - юношеския, училищния, 
спорт за всички и спорт за високи постижения; 

- Увеличаващ се дял на населението, нуждаещо 
се от включване в социалните услуги  

-  Недостатъчен капацитет на съществуващите 
налични домове и центрове и необходимост от 
изграждане на нови; 

- Недостатъчен брой на квалифицирани кадри, с 
подходящо образование и опит, които да 
работят в редица сектори от реалната 
икономика; 

- Въпреки че в Общината са налице достатъчно 
на брой социални и културни обекти и от 
културно-исторически характер, и за спорт се 
наблюдават определени инфраструктурни 
проблеми, които възпрепятстват 
оползотворяването на потенциала им; 

- Липсва балансираност на заведенията за 
здравни грижи; 

- Засилени миграционни процеси (област-област; 
село-град) Положителен механичен прираст 
през последните 5 години (895 души средно 
годишно 2016-2020, като по-висок е дела на 
жените спрямо мъжете съответно 469:426 души 

- Независимо от добрите показатели спрямо 
средното за страната, община Кърджали също е 
застигната от тенденциите за увеличаване дела 
на застаряващото население. По този начин е 
налице недостиг на квалифицирани хора в 
трудоспособна възраст за включване в 
предоставянето на социални услуги;  

- Независимо от наличието на изградена 
спортната инфраструктура, последната не е 
модернизирана и е в лошо състояние. Това се 
отнася както за съществуващите стадиони в гр. 
Кърджали, така и по отношение на стадионите 

                                                            
26 Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти 
(населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ 
възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти. 
27НСИ, Население-демография, миграция, прогнози 2020 
https://nsi.bg/bg/content/2979/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0
%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB 
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РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

и други спортни съоръжения в селата; 
- По отношение на съществуващата спортна 

инфраструктура в учебните заведения, те имат 
нужда от основен капиталов ремонт. Тази слаба 
страна може да се разглежда като отсъствие на 
достатъчно стимул за задържане на младото 
поколение в общината. 

 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Наличие на необходимия потенциал за 
създаване на подходяща мотивация и 
задържане на младите хора в Община; 

- Ключов момент за насърчаване на социалното 
предприемачество и развитие на общината е 
използване на възможности за разнообразяване 
на предлаганите социални услуги, вкл. 
реализирането на мерки и програми за активна 
деинституционализация; 

- Посредством развитие на образователните 
дейности и повишаване на качеството на 
обучението в училищата и детските заведения 
в Община Кърджали, да се предостави отговор 
на потребностите на местния пазар на труда;  

- Оползотворяване на потенциала за между 
общинско интегрирано развитие и свързването 
му с допълнителни социални и нови културни 
дейности в Общината. 

- Икономическото и социалното развитие на 
интегрираните зони за растеж могат да бъдат 
подкопани от евентуално задълбочаване на 
негативните демографски процеси 

- Развитието на социалните процеси и 
създаването на социално общество могат да 
бъдат възпрепятствани от невъзможността да се 
привлече мотивиран квалифициран персонал за 
обслужване на социалните дейности и 
социалните институции в Общината. 

- Липса на възможност за съфинансиране, с цел 
изпълнение на определени проекти;  

- Заплаха от възникване на обществено 
недоволство, застрашаващо реализирането на 
инвестиционни социални проекти;  

- Използването на образователния, социалния и 
културен потенциал е застрашено от 
недостатъчен интерес и мотивация местната 
общност, да бъдат активни в процеса на 
образователна, социална и културна 
трансформация; 

 
ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
- Стратегическо географско положение на 

община Кърджали 
- Изградена мрежа на техническа 

инфраструктура: интернет, ел. енергия, вода и 
други; 

- Преминаването на европейски транспортен 
коридор №9 през Община Кърджали 
(Хелзинки- Санкт Петербург –Псков- Москва- 

- Изпълнението на вътре-общинска и между-
общинска свързаност може да бъде 
компрометирано при продължаващо 
обезлюдяване на района и намаляване на 
жителите на населените места в Община 
Кърджали 

- Недофинансирането на изграждане на между-
общинска свързаност, вкл. и обходни маршрути 
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ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
Калининград-Киев- Любашевка/Роздилно 
`Украйна~-Кишинев-Букурещ-Русе-Велико 
Търново-Стара Загора-Хасково-Кърджали- 
Момчилград-Подкова-Александруполис~  

- Предпоставки за засилено трансгранично 
сътрудничество с Република Турция и Гърция 

- По-голям брой слънчеви дни (202.7) от 
средното за страната, както и по-високи 
средномесечни температури от средните за 
страната, са предпоставка за изграждане на 
съоръжения за ВЕИ и за развитие на 
растениевъдството 

- Водните течения и водните площи (36645 дка 
площ), заемат 6,4% от територията на 
общината, което е 3.56 пъти над средния % за 
страната / 1,8%/ и е предпоставка за развитие 
на поливно земеделие, воден туризъм. 

- Наличие на неизчерпаеми залежи от нерудни 
полезни изкопаеми 

- Изградени енергийна, ВиК и 
телекомуникационна системи,  

- Осигурен добър достъп до високоскоростен 
интернет в рамките на общинския център - град 
Кърджали, и населените места извън него; 

- Наличие на потенциал за производство на 
енергия от възобновяеми енергийни източници, 
разположени на Общински инфраструктурни 
обекти. 

- Налице е газопреносна мрежа, част от трасето 
на газовата връзка с Гърция по проекта 
Балкански поток, и от тук е налице 
газификация и битови и на индустриални 
абонати в гр. Кърджали  

(например, обходен път на гр. Кърджали), 
влошава не само инфраструктурата на 
общината, но и води до влошаване на условията 
за живот както в общинския център, така и в 
останалите населени места. 

- Налице е необходимост от модернизиране на 
наличната общинска шосейна структура, която 
поради непрекъснат недостиг на финанси е в 
окаяно състояние, като това води до 
обезлюдяване на селата /община Кърджали е 
лидер по този показател/ 

- На територията на община Кърджали е налице 
неравномерно инфраструктурно развитие, с 
лъчево-ориентирана инфраструктура с център 
гр. Кърджали и няколко основни транспортни 
лъча; 

- Небалансирано развитие между урбанизирана 
градска и селска територия; 

- Незадоволително състояние на техническата, 
пътна и транспортна инфраструктура. 85% от 
републиканската пътна мрежа в общината е 
третокласна, от която половината – бивши ІV 
клас в незадоволително или лошо състояние; 

- Масови свлачища при значително количество 
на валежите през зимния и пролетен сезон, 
които компрометират съществуващата 
инфраструктура; 

- Незадоволително състояние на голяма част от 
изградената водопроводната и водоснабдителна 
мрежа в общината и влошено качество на 
водата; 

- При разрастване на индустриалните зони и 
развитието на индустриалното производство в 
гр. Кърджали се сблъсква с необходимостта от 
изграждане на специализирана пречиствателни 
станция за отпадните води – ПСОВ, на 
индустриалните производители;  

- Незадоволително състояние на пътната и 
пешеходна улична мрежа в селата и града;  

- Липса на изградена подходяща инфраструктура 
за хора с увреждания; 

- Наблюдава се недостатъчна осигуреност на 
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ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
малките населени места в Общината с 
възможности за достъп до интернет и 
дистанционно обучение за учениците.  

 
ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
- Чрез използване на подходящо проектно 

финансиране е възможно да се подобри както 
състоянието и качеството на общинската пътна 
мрежа, така и да се изградят високо-скоростни 
пътища, които да дадат бърза връзка с коридор 
№9 и транспортен коридор №4 и №10; 

- ЕТК №9 (пътен и по железопътното 
направление) създава условия за разкриване 
потенциала на различните видове транспорт и 
тяхното ефективно използване, чрез създаване 
на интермодални връзки 

- Привличане на инвестиции във важни 
инфраструктурни проекти; 

- Изграждането на интегрирани зони за развитие 
следва да се основава на дългогодишната 
история и традиции в Общината чрез 
оползотворяване на възможностите за 
реставриране на съществуващи и разкриване на 
нови архитектурни обекти в общинския център 
– гр. Кърджали. 

- Възможности за развитие на транспортна 
инфраструктура (водна, наземна); 

- Чрез подходящо използване на възможностите 
на средствата по Програмата за възстановяване 
и устойчивост е възможно да се подобри 
електроефективната инфраструктура, вкл. и 
изграждането на нови енергоефективни 
производства; 

- Чрез насърчаване създаването и развитието на 
подходящи микро- и малки- предприятия и 
учредяване на подходящи производствени 
вериги и мрежи, е възможно да се подобри 
усвояването на потенциала за селско 
стопанство и земеделие 

- Разширяване на газифицирането на 
индустриалните зони може да послужи като 

- Повишаването на качеството на живот на 
жителите и оползотворяването на 
възможностите за икономическо и социално 
развитие могат да бъдат възпрепятствани от 
влошаване екологичното състояние и на 
действаща канализационна мрежа в част от 
населените места в Общината; 
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ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
стимул за привличането на потенциални 
инвеститори и за развитието на местния 
бизнес. 

 
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕИОКОЛНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
- 97% от населението на град Кърджали са 

включени към канализационната мрежа. 
- Подобреното качество се дължи на това, че 

община Кърджали е изпълнител на проект 
„Интегриран воден проект за Кърджали: 
Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, 
разширение и реконструкция на 
водоснабдителната и канализационна мрежа“; 

- Значимо е намаленото директното заустване на 
непречистени отпадъчни води във водните 
басейни и намаляване на инфилтрацията в 
канализационната система; 

- Организирано е сметосъбирането и 
сметоизвозването на битовите отпадъци на 
всички населени места в общината. 

- Разработени са графици за сметоизвозване от 
отделните населени места на територията на 
общината 

- Разработена Програма за управление на 
отпадъците на територията на община 
Кърджали. 

- На територията на община Кърджали се 
намират два от най-големите български 
язовира – Кърджали и Студен кладенец 

- Районът на общината е със специфична флора и 
фауна, с представители на няколко 
фитогеографски и зоогеографски зони, с редки 
и изчезващи видове, включени в Червената 
книга на България, ен- демити и реликти и 
голямо разнообразие от ценни лечебни 
растения; 

- Община Кърджали взема мерки за намаляване 
икономическото и социалното въздействие на 
свлачищните процеси, като две свлачища са 
укрепени, а укрепването на още три е в проект 

- Икономически неефективно е извозването на 
отпадъците до регионално депо Кърджали; 

- Липса на сепарираща и компостираща 
инсталация за битовите отпадъци;  

- Липса на потенциал и изградени структури на 
ниво община за опазване, развитие  и 
разширяване на биоразнообразието. 

- Лошо състояние на колекторите на 
канализационната мрежа; 

- Потенциалните замърсители на въздуха са 
големите промишлени предприятия, 
разположени в град Кърджали и в някои други 
населени места; 

- В района на гр. Кърджали са налице 
потенциални по-големи индустриални 
замърсители.Така например, оросителната  
инсталация  на “Хвостохранилище - Кърджали 
2” не е ефективна и това води до разпрашаване 
на хвост при по-висока скорост на вятъра; 

- Средногодишните концентрации на оловни 
аерозоли и аерозоли на кадмий са над 
пределно допустимите норми 

- Не е въведено разделно събиране на 
отпадъците 

- В производствените зони в града и в 
землищата на 7 села, съществуват стари 
екологични замърсявания на почвите с тежки 
метали;  

- Съществуват множество нерегламентирани 
сметища и стари замърсявания; 

- Особеностите на района на община Кърджали 
са свързани с наличие на свлачища като 
характерни са свлачищни процеси, обусловени 
от геолого-тектонски, климатични, 
хидроложки, инженерно-геоложки и други 
фактори.  

- Налице са и ерозионно-акумулационни 
процеси, които включват повърхностна 
денудация и руслова ерозия по речните 
брегове. 
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ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ИОКОЛНА СРЕДА 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- При непрекъснатото развиване на нови 
индустриални зони в градската и край-
градската прилежащи части е необходимо да се 
изгради нова пречиствателна станция, 
обслужваща промишлените зони, която да 
привлича потенциални чуждестранни 
инвеститори във високотехнологични и 
устойчиви производства; 

- На територията на общината по Закона за 
защитените територии са обявени 9 защитени 
територии, което дава възможност за развитие 
на био земеделие и био-производство; 

- Повишаване на енергийната ефективност, 
внедряването на ВЕИ, намаляване на емисиите 
от парникови газове и употребата на изкопаеми 
фосилни горива в общината може да бъде 
осезаема при използване на подходящи 
програми и мерки за опазване на околната 
среда; 

- 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; 

- Развитието на община Кърджали се свързва с 
възможностите за оползотворяване на 
природните и географските дадености и 
потенциала на р. Арда (възможности за 
развитие на речна/язовирна инфраструктура и 
речен/язовирен туризъм) 

- Висока степен на чистота на въздуха в община 
Кърджали, която е над средният европейски 
индекс за качество на въздуха, което е 
предпоставка за развитие на различни еколого-
съобразни икономически дейности 

- Основни инициативи за създаване на 
язовирен/крайречен предприемачески бизнес, 
използването на социални предприемачески 
идеи, свързани с р. Арда и язовирите в 
общината, могат да не се реализират поради 
влошаване екологичното състояние на р. Арда 
и поради липсата на действаща канализационна 
мрежа в част от населените места в Общината; 

- С 14% Община Кърджали е една от общините в 
България със сравнително ниско покритие от 
Натура 2000 и защитени територии; 

- Изградена е само една клетка на регионално 
депо за отпадъци, която ще се запълни в 
следващите 5- години. Неизграждането на нови 
клетки ще доведе до екологична катастрофа. 
Необходимо е изграждане на нова клетка/и; 

- Масови свлачища при значително количество 
на валежите през зимния и пролетен сезон, 
които компрометират съществуващата 
инфраструктура. 

 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
- Община Кърджали е средище на културни 

ценности. Техният произход е свързан с 
- Ограничено използване на туристическия 

потенциал на общината, вкл. и поради слабата 
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мултинационалността на населението и 
толерантността между етноси и религии; 

- Открояват се множеството културно-
исторически паметници, с които е изпълнен 
района; 

- Наред с историческите са налице и редица 
уникални природни забележителности в 
общината. 

- Традиционната кухня в общината е смесицата 
между Европейската и Азиатската кухня; 

- Културният календар на общината е изпълнени 
с множество събития, сред които ежегодното 
провеждане на различни фестивали, конкурси, 
събори, културни и спортни събития; 

инфраструктурна свързаност между отделните 
природни и културни забележителности; 

- Не са уредени правата на общината по 
отношение на използване туристическия 
потенциал на исторически и природни обекти, 
които са изключителна държавна собственост; 

- Използването на природните особености, вкл. 
водните басейни, не е било приоритет на 
националните мерки за развитие на регионите. 

 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
- Използване на трансграничната свързаност 

както и на между-общинската свързаност за 
създаване на регионални туристически 
маршрути; 

- Развитие на възможностите за еко, био, 
спортен, риболовен и други видове туризъм, 
които притежават потенциала да привличат 
посетители от страната и извън нея; 

- Съчетаване на икономическата политика и 
използване на бизнеса да привлича посетители 
на различните потенциални туристически 
обекти. 

- Промяната в природните условия, вкл. 
свачищни процеси, наводнения и други могат 
да застрашат не само запазването на различните 
потенциални туристически обекти, но и да 
компрометират развитието на туризма в 
общината; 

- Влошаване на екологичната обстановка и 
замърсяването поради бездействие по 
отношение на екологичното развитие могат да 
откажат потенциални туристи по поречието на 
р. Арда и язовирите Кърджали и Студен 
кладенец. 
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 

1. Подход, принципи и контекст за разработване на стратегията за развитие 

Стратегическата рамка на ПИРО Кърджали (2021-2027) отговаря на изискванията 
на Методическите указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
издадени на основание на чл.17, т.9 от Закона за регионалното развитие, като съдържа 
визия за развитието на общината, стратегически цели, както и приоритети, насочени към 
потенциала за развитие на територията със съответни мерки към тях. 

В тази част се определя стратегията за реализация на ПИРО Кърджали (2021-2027), 
която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, дефинираните 
стратегически цели и свързаните с тях приоритети за действие, които ще бъдат постигнати 
чрез изпълнението на програма за реализация (предвиден пакет от мерки и дейности и 
конкретни проекти). 

Целите и приоритетите на настоящия план са съобразени с изискването за 
съгласуваност с ключовите стратегически документи на глобално, европейско, национално 
и регионално ниво. В практико-приложен аспект това означава формулиране на адекватни 
решения за прилагане на техните основни постановки на местно ниво, вземайки предвид в 
същото време конкретните потребности и потенциалът за развитие на община Кърджали.  

ПИРО Кърджали се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика 
на ЕС за периода 2021-2027 год. и е ориентиран в максимална степен към целта на 
политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 
инициативи". Планът ще допринесе за осъществяване целите на политиката, особено по 
отношение на предвидени мерки, свързани с подкрепа на индустриални зони, енергийна 
ефективност, устойчива мобилност, инфраструктура за подобряване на секторни политики 
и др. 

Прилагането на принципа за приемственост и потребността да се реагира на 
актуалния контекст, налагат надграждане и усъвършенстване, но не и радикални промени 
в целите и задачите на ПИРО Кърджали в периода 2021-2027 год. В тази връзка е важно да 
се подчертае, че планът за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-
2027 г. съвместява в рамките на един документ елементите на Общинския план за развитие 
(ОПР) на община Кърджали и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 
(ИПГВР), които действаха в периода 2014-2020 г. 

Достойнство на настоящия стратегически планов документ е, че той отчита и 
доразвива разработената от кмета на община Кърджали и приета от Общинския съвет 
Програма за управление на Община Кърджали през мандат 2019–2023г. Програмата 
отразява актуалните проблеми и тенденции в развитието на общината и задава приоритети, 
съобразени с реалните възможности на общината да надгражда постигнатите резултати, 
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като използва ефективно и ефикасно наличните природни, материални и човешки ресурси 
на община Кърджали. 

Стратегията на ПИРО Кърджали (2021-2027) отчита резултатите от аналитично-
оценъчна дейност, последователно извършена в процеса на подготовка на стратегическия 
документ, по-конкретно в следните аспекти: 

 Обобщения и заключения от тематичния проблемно фокусиран анализ, в т.ч. и 
изготвената SWOT-матрица (т.I.11 от настоящия документ); 

 Резултати от специализирано анкетно проучване, проведено сред местните 
заинтересовани страни с цел изготвяне на план за интегрирано развитие на община 
Кърджали (2021-2027); 

 Постигнат обществен консенсус за потребността от обособяване в общината на 
зони за въздействие за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

 Определяне на възможности за комбинирано използвани на финансови, 
материални, човешки и др. видове ресурси за осъществяването на програми и 
проекти, свързани с градската среда, както в определените зони за въздействие, така 
и на цялата територия на общината. 
Разработването на стратегическата част на ПИРО Кърджали (2021-2027) се 

осъществява при спазването на следните основни принципи: 

 Съгласуваност. ПИРО Кърджали (2021-2027) е част от пакета стратегически 
документи за пространствена и регионално развитие и неговите предвидения са 
синхронизирани във висока степен. 

 Публичност. Стратегията за развитие е изработена съвместно с представители на 
местната власт, общинската администрация и активните заинтересовани страни на 
територията на община Кърджали. Тя е съобразена с изразените нужди в 
проведените дискусии, структурирани интервюта и анкетното проучване. 

 Концентрация. Приоритетните направления на стратегията позволяват фокусиране 
върху ограничен брой взаимно допълващи се цели, приоритети и мерки.  

 Аргументираност. Съдържанието и структурата на стратегията се базират на 
установените закономерности в развитието на общинската територия, обобщени от 
проведените документални и емпирични проучвания и систематизираните 
резултати от проведения анализ. 

 Обвързаност. Приложен е съвременен интегриран подход на стратегическо 
регионално планиране, като отделните мерки и дейности са взаимно обвързани и 
съвместно подобряват избраните аспекти на местното развитие. 

 Оперативност. Финалната част на стратегията включва комплекс от логически 
обосновани мерки и дейности, които дават възможност да се предприемат действия 
за реализацията на конкретни мотивирани проекти в периода на изпълнение на 
ПИРО Кърджали (2021-2027). 
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2. Формулиране на визия за развитие 

Визията за развитието на община Кърджали дава характеристики на специфичния 
потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява кратко и ясно едно 
желано бъдещо състояние на местната икономика, физическата среда, човешкото развитие 
и обществените отношения. Формулирането й е резултат от допитване до местната 
общност, което гарантира, че визията отразява реалните потребности на хората за 
позитивно развитие на ключови икономически сектори, публични услуги, както и тяхното 
желание за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. Отчетен е и 
стремежът за приемственост с действащата визия за предходния планов период и 
запазване на нейните ключови думи. 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (2021-2027) 

Община Кърджали: зелена столица на толерантността – МИНАЛО, 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО ЗА КЪРДЖАЛИ! Използвайки развитието на 
високотехнологичната (респ. зелена и устойчива) икономика и туризъм,чрез 
съхранението на природното и културно-историческо наследство, Общината да 
затвърди своето място на център на стабилност и център за устойчив и балансиран 
икономически /индустриален и земеделски/ растеж, създаващи една по-устойчива и 
по-добра жизнена среда на своите жители с ориентир към чиста и зелена природа. 

 
Визията очертава рамката за конструиране на стратегическите цели и приоритети на 

ПИРО Кърджали и по този начин аргументира избора на зони за въздействие, в които 
бъдещите интервенции биха донесли най-висока ефективност и ефикасност на вложените 
ресурси и устойчиви ползи за обществото. Приетата визия предполага добро управление и 
широко участие на гражданите в процеса на вземането на решенията и тяхното изпълнение 
по такъв начин, че да се осигури жизнеспособно развитие на община Кърджали, като се 
подкрепят нейните конкурентни предимства и неоползотворен потенциал за развитие. 

3. Стратегически цели 

Целите и приоритетите на ПИРО Кърджали се определят в съответствие с целите и 
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на 
по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 
общината. Целите на плана отразяват местния потенциал за развитие и се фокусират върху 
решаването на конкретните проблеми на общината. 

Стратегическите цели имат ясен фокус към реализиране на визията и 
удовлетворяване на конкретните специфични нужди на община Кърджали и на нейните 
жители. Те са съобразени със задачата на ПИРО да бъде инструмент за управление и да 
отразява реалните потребности на местната общност, поставяйки ги в рамките на 
стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво. 
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Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж, основан на 
конкурентните предимства на община Кърджали, в контекста на устойчивата (зелената) 
икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0. 

Тази стратегическа цел ще се постигне чрез подобряване на бизнес 
инфраструктурата и бизнес климата на територията на община Кърджали. Тя се основава 
на поддържане на традиционни в общината за развитие на икономическите дейности, но и 
чрез нея се дава възможност за развитието на нови индустрии и/или нови земеделски 
производства, които да надграждат и развиват в позитивна посока местната икономика. В 
рамките на изпълнение на тази стратегическа цел се планира насърчаване на 
високотехнологични и зелени производства, основани на дигиталната трансформация и на 
приемане на принципите на кръговата икономика, чрез създаване на предпоставки и 
възможности за устойчиво развитие на малките и средни предприятия в общината, при 
осигуряване на необходимата административна подкрепа за подобряване достъпа на МСП 
до съвременни технологии, базирани на информационни технологии, изчислителен 
капацитет и облачни платформи. 

В рамките на реализация на тази първа стратегическа цел се предвижда прилагането 
на успешни модели на партньорство за реализирането на интегрирани териториални 
инвестиции в община Кърджали между местната власт и бизнеса за техни съвместни 
инициативи. Важно условие е осигуряването на баланс между икономическите цели на 
развитието и запазване на качествените характеристики на природната среда.  
  

Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената 
среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие с установените екологични 
стандарти.  

Тази стратегическа цел изразява желаното състояние от заинтересованите страни и 
местната общност в община Кърджали за подобряване на физическата среда и 
техническата инфраструктура на населените места в общината, чието рехабилитиране и 
обновяване би довело до по-добри условия за живот в общината. Това е пряко обвързано и 
с осигуряването на качествена пътната инфраструктура, транспортна свързаност и 
достъпна градската среда, повишаване на енергийната ефективност и др. Важен акцент са 
и опазването и управлението на водните ресурси, третирането на отпадъците и 
доизграждането на екологичната инфраструктура. 

Реализирането на тази втора цел поставя фокус създаването и осигуряването на 
благоприятни условия за осъществяване на разнообразни стопански и социално-значими 
дейности, действия и мероприятия, свързани с: подобряване на образователна 
инфраструктура и повишаване на качеството на образователните услуги; подобряване на 
достъпа до социални услуги; модернизация на спортната база и съоръжения; 
разнообразяване на културния живот в община Кърджали 
 

Стратегическа цел 3. Оползотворяване на природните ресурси и развитие на 
туристическия потенциал на община Кърджали 



План за интегрирано развитие на Община КЪРДЖАЛИ 2021 – 2027 
 

85 

Туризмът все повече се налага като икономическа дейност, която има значителен 
дял в икономиката на общините, вкл. и за община Кърджали, създавайки заетост и 
мобилизирайки местни и чужди инвестиции. Различни видове алтернативен туризъм, като 
културно-познавателен, историко-археологически, рекреативен и др. могат да се утвърдят 
като дейности, създаващи брутна добавена стойност за общинската икономика, и 
използване на местния потенциал за развитие на туризъм: язовирите по поречието на 
р.Арда (язовир „Студен Кладенец” и язовир „Кърджали“), меандрите на р.Арда, водното 
огледало на Кърджали, природни ресурси и забележителности, културно-историческо 
материално и нематериално наследство. 

 

4. Приоритети 

Стратегическите цели в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали се 
декомпозират чрез разработването на пет интегрирани приоритетни направления, които 
представят тематичните области на въздействие, в които ще се концентрират ресурсите и 
реализирането на интервенциите през следващия планов период. Съобразно философията 
на стратегическата рамка, приоритетите не са директно обвързани и подчинени само на 
една стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. Те се 
организират като пакет от формулирани мерки, разкриващи какво конкретно може и е 
препоръчително да се реализира в следващите 7-10 години на територията на община 
Кърджали. Мерките са отворени, подлежат на допълнително обогатяване с конкретни 
проекти през целия програмен период (2021-2027). В този контекст, въздействието на 
мерките не се ограничава с дефинираните проекти и проектни идеи, включени 
първоначално в Програмата за реализация на ПИРО. 
 

Приоритет 1. Създаване на подходящи условия и възможности за 
икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и 
традиционни стопански отрасли. 

Приоритетното направление се съсредоточава върху усилията на местната власт и 
заинтересованите страни за повишаване на привлекателността на община Кърджали като 
място за инвестиции и развитие на бизнес. Ще се подкрепят инструменти и механизми за 
икономическо развитие, които насърчават не само традиционни за община Кърджали 
стопански отрасли, а и производства и дейности /респ. индустриални и аграрни/ с 
потенциал за развитие в перспектива, особено високотехнологични и устойчиви 
производства. 

Ефективен инструмент за насърчаване на инвестициите на местно ниво е 
развитието на подходящи индустриалните зони, вкл. инфраструктурната подкрепа за тях. 
Общинското ръководство и местната общност следва да положат усилия за привличане на 
инвестиции за изграждане на модерна индустриална зона, при доказан икономически 
ефект и наличие на инвеститори. Необходимо е да се приложат устройствени решения за 
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повишаване на привлекателността на територията за развитие на икономически дейности. 
Мярка 1.1 Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави и 

адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и развитие на високотехнологичен, 
устойчив и дигитален бизнес. Мярката се отнася към открояване на подходящи зони за 
изграждане на нови и развиване /разширяване/ на съществуващи индустриални зони в 
общинския център и околните села. По тази мярка се предвижда осигуряване на 
административна подкрепа за привличане на нови /предимно чуждестранни/ инвеститори 
чрез насърчаване на публично-частни проекта по изграждане на логистични центрове, 
пречиствателна станция за промишлени производители, производствени мощности от ВЕИ 
/хидро ВЕЦ или ФЕЦ/. 

Мярка 1.2 Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, 
социално, женско и др., и във всички сектори: нови индустриални производства, 
информационни технологии; производство на нови земеделски култури с висока добавена 
стойност и пр. Мярката се отнася към насърчаване и административна подкрепа за 
стартиране на нов бизнес, особено в предварително определени територии в крайградската 
зона за развитие на община Кърджали. Тук се включва подкрепа за развитие на нови 
/високотехнологични/ производства и/или развитие на производство на земеделски 
култури и животновъдство с висока добавена стойност. По тази мярка се предвижда 
изграждане на локални /малки/ логистични центрове, складове и тържища, на които 
местните производители да предлагат своята продукция. 

Мярка 1.3 Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на 
икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните административни услуги за бизнеса. 
Мярката се отнася към създаване, и респ. подготовка и обучение на общински кадри, на 
допълнителни дигитални административни услуги за бизнеса. Към мярката се включват и 
дейности по насърчаване чрез облекчени административни услуги местния бизнес да 
участва в процес на дигитализация на бизнеса и обучение на служителите и работниците 
по предприемачество и по използване на дигиталните технологии. 
 

Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура 
и благоустрояване на населените места 

Общинската инфраструктура е ключов стимулиращ фактор за инвестиционна 
атрактивност, за развитието на бизнеса и социално-икономическото приобщаване, 
свързаност и достъпност на територията. Обновяването и доизграждането на местната 
инфраструктура (образователна, социална, здравна, културна и пр.) е и източник за 
създаване на нови работни места. В това приоритетно направление се включва 
реконструкция и модернизиране на транспортна инфраструктура и свързаност със 
съседните общини, изграждане на подходяща зелена среда да отдих и почивка на жителите 
на общината, разширяване /където е необходимо/ на съществуващата газопреносна, 
водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Съществена част от 
инфраструктурата е развитие на образователната, здравната и културната инфраструктури 
съобразно необходимостта от съвременно образование, здравеопазване и култура в 
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общината. 
 
Мярка 2.1 Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктурата в 

населените места. Мярката включва създаване на условия за транспортна свързаност. Тази 
мярка може да се приеме като необходимо условие за изпълнение на другите приоритети 
доколкото създава стимули за навлизане на чуждестранни инвестиции. Към тази мярка се 
включват всички необходими проекти по изграждане на околовръстен път на гр. 
Кърджали, както и реконструкция на общинските пътища от 3-та и 4-та категория. В тази 
мярка могат да се включи и изграждането на подходящи велопътища за свързаност на 
отделните населени места с общинския център. 

Мярка 2.2 Изграждане /където е необходима/, рехабилитация и модернизация на 
съществуващата ВиК, Енергопреносна и Газопреносна инфраструктура. Тази мяра е 
свързана с реализация на обществено значими проекти по изграждане на необходимата 
производствена и битова инфраструктура /при необходимост/. Изборът на подходящи 
дейности и проекти по тази мярка следва да е резултат от обществено обсъждане на 
необходимите условия за привличане на нови инвеститори и/или за осигуряване на по-
качествени комунални услуги в градската и в крайградската зони за развитие на община 
Кърджали. 

Мярка 2.3 Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, 
системи и съоръжения на територията на община Кърджали. Мярката е ориентирана от 
една страна към продължаване на процеса на саниране и подобряване на енергийната 
ефективност на публични, обществени и частни жилищни сгради, така и към разширяване 
процеса на замяна на отоплителните уреди /предимно на твърди горива/ с по-
енергоефективни такива. В тази мярка се включват и очаквани проекти по изграждане на 
малки фотоволтаични системи на публични, обществени и жилищни сгради, с което да се 
подобри енергийната независимост на обществените структури и на жителите на 
общината. 

Мярка 2.4 Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура и 
подобряване на образователните услуги в общината. Тази мяра е свързана от една страна с 
реализация на проекти по подобряване на присъщата образователна инфраструктура 
/например, изграждане на СТЕМ-класни стаи, изграждане на приложни лаборатории за 
дуално обучение и пр./, а от друга – реконструкция на физкултурни салони, плувни 
басейни и друга училищна инфраструктура в общинските училища, детски градини и 
яслени групи. В мярката се предвижда и изграждане /при необходимост/ на нови училища, 
детски градини и яслени групи, необходими при разширяването на крайградската зона със 
социално значение. 

Мярка 2.5 Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и 
подобряване на здравните и социалните услуги в общината. Мярката е свързана с 
изграждане на нова здравна инфраструктура /медицински кабинети/ в местата /особено в 
крайградската зона/, в които жителите на общината изпитват остра необходимост от 
здравни услуги, както и в изграждане на нови домове за социални услуги с оглед 
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влошаване на възрастовата структура на населението и увеличаване на относителния дял 
на жителите в пенсионна възраст. 

Мярка 2.6 Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в 
общината. Тази мярка цели да създаде необходимата административна подкрепа за 
реализация на публично-частни проекти по модернизация на общинската спорна 
инфраструктура: градските стадиони, градския басейн, така и на изграждане на открити 
спортни съоръжения в новоизграждащите се зелени области за отдих в градската зона и на 
изграждане на нови спортни съоръжения в крайградската зона /предимно в селата/ за 
насърчаване здравословен живот на жителите на общината; на градската културна 
инфраструктура: сгради с архитектурно значение, сгради с културно значение (например, 
РИМ-Кърджали), и сгради с религиозно културно значение, които културни обекти имат 
потенциала да привличат туристи. В тази мярка се включват и проекти по модернизация и 
облагородяване на градски паркове, както и изграждане на градски велоалеи за свързаност 
между отделните културни и спортни обекти. 

 
Приоритет 3. Подобряване качеството на публичните услуги  
Този приоритет е насочен към хората и системата за предлагане на публични 

услуги. Фокусът е върху използването на наличния потенциал за подобряване качеството 
на живот и създаването на подходящи условия за развитие и реализация на човешките 
ресурси в община Кърджали. Основна част от средствата за това включват подобряване 
качеството на предлагане на публичните услуги предоставяни от администрацията в 
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта. 

Мярка 3.1 Повишаване качеството на административното обслужване и 
адаптирането му към потребностите на местния пазар. Мярката се отнася и за реализация 
на проекти за дигитализиране на административните услуги в общината и за повишаване 
квалификацията на служителите /от различни административни звена/ в общината, което 
ще доведе до повишен капацитет на общинската администрация при реализация на 
Приоритет 1. Тази мярка може да се реализира с две под-мерки: 

Под - мярка 3.1.1 Подобряване на дигитализация на общината. Мярката е свързана 
с разработването и повишаване броя на дигиталните услуги, което ще намали както 
времето за административно обслужване на жителите, така и ще намали документооборота 
и общинската администрация ще стане „по-зелена и по-устойчива“. 

Под - мярка 3.1.2 Дигитализация на общинските регистри. Мярката е свързана със 
създаване на дигитален архив в общината, така че наред с горната под-мярка, да доведе до 
бърз отдалечен достъп до всички необходими документи и регистри, които се създават и 
поддържат от общинската администрация. 

Мярка 3.2 Повишаване качеството на образование и адаптирането му към 
потребностите на местния пазар. Мярката се отнася и за реализация на проекти за 
повишаване квалификацията на учителите, преподавателите и помощния персонал от 
системата на предучилищното, началното, основното и средното образование в общината, 
което наред с горното инфраструктурно проектиране, ще доведе до повишаване на 
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качеството на образование и подобряване на връзката „образование – бизнес“ с активното 
участие на общинската администрация. 

Мярка 3.3 Повишаване на качеството на здравеопазването, включително, чрез 
съвременни медицински технологии и квалифициран персонал. Към тази мярка се включва 
реализация на проекти по оборудване на здравните заведения със съвременна техника и 
оборудване, както и към създаване на условия за повишаване квалификацията на 
медицинския и спомагателния медицински персонал, така че да отговарят на здравните 
нужди на общината. 

Мярка 3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и 
услуги и в културните обекти. Мярката се фокусира върху реализация на проекти по 
оборудване на социалните заведения и културните обекти със съвременна техника и 
оборудване, както и към създаване на условия за повишаване квалификацията на 
персонала на социалните заведения и културните обекти, така че да отговарят на 
нарастващите социални нужди на жителите от общината. 

 
Приоритет 4. Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община 

Кърджали 
Приоритетът е насочен към устойчиво развитие и промотиране на туристически 

услуги с висока добавена стойност, за които са налични подходящи условия и ресурси на 
територията на община Кърджали. Ще бъдат създадени специални условия за развитие на 
разнообразни форми на туризъм чрез диверсификация на туристическите услуги на 
основата на вековните културно-исторически традиции и при интегриране на съвременни 
„алтернативни“ форми на туризъм, като екологичен, риболовен, спортен и пр.  

Мярка 4.1 Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския 
туристически информационен център, вкл. изграждане на туристически маршрути 
(например, Пътя на траките и пр.). Мярката включва инфраструктурни проекти, свързани с 
изграждане на локални информационни пунктове, поставяне на информационни табели и 
пр., но и „меки“ проекти по повишаване квалификацията на персонала, ангажиран с 
туристическите и информационните услуги в общината. 

Мярка 4.2 Изграждане на лодкостоянка и прилежаща туристическа 
инфраструктура (например, за палатки, кемпери и др.) около прилежащите на община 
Кърджали водни резервоари: язовир Кърджали и язовир Студен кладенец. Мярката е 
свързана с оползотворяване на потенциала на водните обекти в общината да привличат 
туристи. Тук се включват предимно инфраструктурни мерки, свързани с изграждане на 
необходимата прилежаща инфраструктура около водните обекти, т.наречената зона за 
отдих. Част от тези инфраструктурни проекти могат да бъдат реализирани от общинската 
администрация, но част от тях (например, лодкостоянки на язовирите Кърджали и Студен 
кладенец, рибна борса и тържища и пр.) са проекти с голямо обществено значение, но се 
реализират чрез публично-частно партньорство. 

Мярка 4.3 Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма; 
инфраструктура и подобряване подхода към туристическите обекти. Мярката включва 
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реализирането на приоритетни проекти, вкл. публично-частни, за модернизиране на зоните 
около различните природни и исторически обекти, които притежават потенциал за 
развитие на туризма около тях. Тук се включват както инфраструктурни проекти по 
„облагородяване“ на инфраструктурата с изграждане на необходими: зони за спортен 
туризъм, зелени зони за отдих, зони за паркиране и пр. Връзката с Приоритет 2 е 
изграждането на велоалеи, свързващи основни туристически зони, което да позволява 
придвижването на екологично ориентираните туристи с велосипеди /вместо с автомобили/. 
 

Приоритет 5. Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за 
партньорство със съседни общини и региони  

България се явява гранична територия за Европейския съюз и за нея са характерни 
всички особености на граничните територии – обезлюдяване и по-слабо социално-
икономическо развитие. В този контекст, за община Кърджали е от особена важност да 
предприеме конкретни действия за активизиране на трансгранично и междурегионално 
сътрудничество и добросъседство, което при краен успешен резултат да доведе до 
създаването на партньорски мрежи със съседни общини и региони. 

Мярка 5.1 Изграждане на териториална свързаност и интермодален терминал. Тази 
мярка е свързана и с Приоритет 2, като тя се фокусира върху създаване на предпоставки за 
разширяване на инфраструктурната свързано на бизнеса и хората със съседните общини в 
страната и извън нея. Тя се свърза с реализиране на приоритетни проекти по изграждане на 
прилежаща общинска инфраструктура, която подобрява бизнес свързаността, например: 
реконструкция на летището, изграждане на логистичен център и интермодален терминал. 

Мярка 5.2 Създаване на условия за транснационални и трансгранични 
партньорства, особено по програмите на Транс-гранично сътрудничество /ТГС/: 
INTERREG Гърция – България. Проектите следва да бъдат свързани с икономическата, 
социалната, образователната и пр. свързаност между община Кърджали и съседни 
национални или международни общини. Тук се включват и мерки за обмен на добри 
бизнес практики, реализация на интернационални културни събори и мероприятия, 
организиране на транснационални състезания и пр. 

Връзката между мисията, стратегическите цели и приоритети в развитието на 
община Кърджали за периода 2021 – 2027г. са представени на следната Фигура 17. 
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Фигура 17. Стратегическа рамка за развитие на община Кърджали за периода 2021-2027г. 

Община Кърджали: 
столица на 

толерантността – 
МИНАЛО 

/ИСТОРИЯ/, 
НАСТОЯЩЕ И 

БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО ЗА 
КЪРДЖАЛИ! 
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ЧАСТ ІІІ. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

1. Принципи и нормативна рамка 

В стремеж да постигнем всеобхватност, Комуникационната стратегия (наричана 
надолу Стратегията) на община Кърджали относно изготвянето и изпълнението на 
настоящия план се ръководи от принципите за прозрачност и партньорство с всички 
заинтересовани страни – граждански сектор, местна общност и неправителствени 
организации. Стратегията служи за повишаване информираността на заинтересованите 
страни и тяхното привличане в дейностите по Плана за интегрирано развитие на община 
Кърджали /ПИРО/ (наричан по-долу Плана). Стратегията определя рамката на 
комуникацията за програмния период 2021-2027.  

 Комуникационната стратегия е компонент от Плана за интегрирано развитие на 
община Кърджали, съгласно методологията за изготвянето му. Отговорност за 
изпълнението на комуникационната стратегия носят кметът и администрацията на 
общината.  

 Отговорно и ангажирано участие се очаква и от заинтересованите страни на местно 
(общинско и градско) равнище – бизнес, неправителствени организации, граждански 
сдружения. 

 Комуникационната стратегия служи за осигуряване на информация и възможност за 
включване на заинтересовани страни в процеса на подготовка на настоящия план;  

 Осигуряване на публичност и прозрачност за обществеността и заинтересованите 
страни относно процеса и етапите на изготвяне на плана;  

 Осигуряване на условия за участие в процеса на изготвяне на плана за всички 
заинтересовани страни на местно равнище.  
 

За подготовката и изпълнението на Плана за интегрирано развитие ръководството 
на община Кърджали се ангажира да идентифицира и привлече заинтересованите страни и 
да мотивира обществеността за активно участие в процеса на подготовка и реализация на 
ПИРО. 

Принципите, които застъпва и следва комуникационната стратегия са прозрачност, 
публичност, партньорство, информираност, взаимодействие, които ще се прилагат в 
процеса на подготовка, изпълнение, контрол и отчитане на резултатите от Плана. Целта е 
да се постигне максимална публичност на мерките в областта на регионалното и местно 
развитие, съгласно изискванията на Закона за регионално развитие. Основни задачи на 
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комуникационната стратегия са да служи на три етапа – подготвителен, изпълнителен и 
отчетен за Плана за интегрирано развитие на общината. 

Комуникационната стратегия съблюдава принципите за добро управление на 
местно ниво, адаптирани към мащаба, нуждите и възможностите на общината. 
 

2. Цели на комуникационната стратегия 

2.1. ОБЩИ ЦЕЛИ: 

Обща цел 1: Популяризиране работа на общината по изпълнение на Плана за 
интегрирано развитие; 

Обща цел 2: Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и 
управление на Плана; 

Обща цел 3: Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към 
процесите по изпълнение и управление на Плана.  
 

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

Специфична цел 1: Популяризиране на отделните приоритети от План за 
интегрирано развитие на община Кърджали и влиянието им върху качеството на живот; 

Специфична цел 2: Осигуряване на максимална публичност на процеса на 
управление и изпълнение на Плана, неговите резултати и добри практики; 

Специфична цел 3: Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани 
страни в процеса на изпълнение на Плана, различните мерки по него и участие по 
европейските програми – планирани като част от неговото финансиране. 

 

2.3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Мерките и дейностите по комуникация и информация по Плана следва да се 
планират, изпълняват и оценяват като ефект на ниво всяка една от следните основни 
целеви групи и съответстващите им под-групи. 

Целевите групи включват основните заинтересовани страни с тяхната различна 
роля и функция в процеса на подготовка, осъществяване, отчитане и комуникиране на 
Плана. 

Целевите групи на комуникационната стратегия са: 
А/ Широка общественост – гражданите в населените места от общината. Включва 

се комуникацията със специфичните демографско-икономически групи (икономически 
неактивни лица, заети, безработни, учащи; социално-уязвими групи (хора в неравностойно 
положение, хора с увреждания); други специфични под-групи и общности (културни и 
етнически общности и др.). 
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Б/Заинтересовани страни, вкл. партньори на община Кърджали от НПО-сектора и 
бизнеса, както и администрацията.  

 От бизнеса се включват структури със стопанска дейност и други; микро, малки и 
средни предприятия; големи предприятия и други стопански субекти: кооперации, 
самонаети;  

 От НПО-сектора се включват професионални организации и сдружения – браншови, 
работодателски, синдикални, бизнес асоциации; други асоциации/организации, 
центрове, асоциации и клубове с нестопанска цел, образователни, обучителни и 
културни центрове и институции, граждански сдружения, доставчици на социални и 
здравни услуги, финансови институции и др.;  

 От администрацията се включват: администрация, ангажирана с управлението и 
изпълнението на Плана; други администрации и институции, вкл. разпоредители с 
бюджетни средства – училища и др. 

 Други заинтересовани страни: медиатори и разпространители на информация. 

2.4. ЕТАПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

Във всички етапи на разработване и прилагане са поканени и е потърсено участие с 
цел всеобхватност и разпределяне на отговорностите на всички групи партньори: 
териториални административни структури, НПО, граждански сдружения, широка 
общественост, местен бизнес като в зависимост от етапа съответното ниво на съучастие е в 
различна степен. При взаимодействие между целевите групи са приложени и се прилагат 
всички достъпни, обсъдени и приети форми на взаимодействие: информиране, 
консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно участие на заинтересованите 
страни. 

2.4.1. На подготвителния етап от изготвянето на Плана: 

Съвместната работа в рамките на подготвителния етап се реализира на основата на 
подхода „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и 
възможните решения. Определянето на целите на ПИРО-Кърджали 2021-2027 и на 
мерките, чрез които ще се реализират тези цели, бяха планирани с участие на максимално 
широк кръг от партньори и заинтересовани страни. 

В хода на изпълнението на събиране и консултиране на информацията за Плана 
бяха проведени няколко обществени обсъждания със заинтересованите страни в общината, 
както и няколко заседанията на работната група, създадена за нуждите на процеса по 
изготвяне на Плана. Заседанията на работната група се проведоха на 26.08.2021г., на 
02.09.2021г., на 03.09.2021г. 

На първото заседание на 26.08.2021 г. се прие индикативен график за етапите по 
изготвяне, съгласуване и консултиране на проекта на Плана от всички заинтересовани 
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страни. На останалите работни срещи бяха направени констатации, изводи и препоръки 
коментари и предложения с препоръки към окончателните документи. Поетапно е 
обсъждан напредъкът в разработването на плана. 

Получените в хода на проведените обществени консултации предложения и мнения 
на представителите на участвалите заинтересовани страни значително подпомогнаха за 
подобряване качеството на документа и обогатяване на предвидените дейности за 
изготвяне на Плана. Разговорите и дискусиите бяха фокусирани в следните направления: 

 Развитие на бизнес инфраструктура и подобряване на бизнес климата – индустриални 
зони, градска мобилност, газификация, привличане на инвеститори и др.; Развитие на 
Индустриална зона „Юг“ на град Кърджали, развитие на техническата и инженерната 
инфраструктура в другите съществуващи промишлени зони и подобряване на достъпа 
до тях; 

 Прилагане на интегриран подход за подобряване състоянието на пътната 
инфраструктура и градската среда – в т.ч. развитие на общинската транспортна 
система (поддържане на общинска пътна мрежа, насърчаване интеграцията на 
градската транспортна система, рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 
останалите населени места на община Кърджали, Мерки за благоустройство и 
създаване на условия за подобряване на градска среда); 

 Реализация на стратегия за развитие на сектор „Туризъм“ в Община Кърджали на 
основата на интегриран туристически продукт - културно-исторически туризъм, 
културно-събитиен туризъм, риболовен туризъм (изграждане на рибна борса), воден 
туризъм, велотуризъм – изграждане на подходящи вело маршрути в общината и 
създаване на общински кемпер паркинги, комплексни инвестиции в туристическата 
инфраструктура (подобряване на съществуващата и изграждане на нова туристическа 
и съпътстваща инфраструктура), поддържане, обновяване и създаване на паркове и 
места за отдих; 

 Изграждане на логистичен парк с интермодален транспорт в гр. Кърджали; 

 Подобряване на образователна инфраструктура и повишаване на качеството на 
образователните услуги наред с подобряване на достъпа до социални услуги; 

 Създаване на местна инициативна рибарска група (МИРГ) Кърджали; 

 Разширяване и подобряване на съществуващата водоснабдителна и канализационна 
инфраструктура – в т.ч. изграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водопроводните мрежи и съоръжения за водоснабдяване; изграждане на 
пречиствателни станции за питейни и отпадни води и изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на канализационната мрежа; 

 Постепенно редуциране обема на депонираните битови отпадъци чрез изграждане на 
компостираща, сепарираща и друг тип инсталации за оползотворяване на зелени, 
биоразградими и други отпадъци, чрез изграждане на втора клетка на Регионалното 
депо и инсталация за сортиране и компостиране, разделно събиране и рециклиране;  

 Предприемане на мерки за ликвидиране на последиците от свлачищни процеси 



План за 
 

 Доп
про
същ

2

В
време н
в иден
страниц

В
образов
заявява

Ф

Т
възраст
на стру
община

интегриран

пълнително
оведена е а
що се опред

2.4.2. Резулт

В анкетата
на работни
нтична кат
ца на общи
В нея при
вание (57%
ат, че живея

Фигура 18. О

Този факт 
т – в диапаз
уктурирано
а Кърджали

Фигура 19.

но развитие 

о са провед
анкета – на
делят като 

татите от

а са се вкл
те срещи в
о структур

ина Кърджа
иоритетно 

%). Участват
ят в общин

Образовател

 съчетан с
зона от 19 

ост и обект
и се нуждая

. Възрастова

на Община 

дени консу
а хартия и о
инструмен

 анкетата

ючили общ
в началото 
ра и съдъ
али до 15.0
участие в

т хора от п
нския центъ

лна структур

с това, че 
до 65 годи

тивност при
ят от рекон

а структура 

КЪРДЖАЛ

ултации с п
онлайн (пр
нт от проце

що 135 рес
на месец с

ържание он
9.2021г. 

вземат хор
повечето на
ър.  

ра на анкети

в анкетата
ини (94% о
и определя
нструкция и

на анкетира

ЛИ 2021 – 20

представите
риложена к
еса на партн

спондента, 
септември 
нлайн анк

ра, който с
аселени мес

ираните лиза

а участват
от анкетира
янето на ел
или доизгр

аните лиза о

027 

ели на заин
към настоящ
ньорство. 

като една
2021г. Ост
ета достъп

са с висш
ста в общи

а от заинтер

т преди вс
аните) гара
лементите 
раждане.  

 

от заинтерес

нтересовани
щия докум

част са уч
таналите са
пна на ел

ше (40%) и
ината. Пове

 

ресованите г

ичко хора 
антират вис
на жизнена

сованите гру

96

ите страни
мент), които

частвали по
а участвали
ектронната

или средно
ечето от тях

групи 

в активна
сока степен
ата среда в

упи 

6 

и, 
о 

о 
и 
а 

о 
х 

а 
н 
в 



План за 
 

О
среда в
място) 
гледна 
голяма 

Фигур

П
която д
нереше

интегриран

От приори
в община К

могат да 
точка на ж
степен съв

ра 20. Разпр

Приоритиз
дават, че 

ени (общо 8

но развитие 

итизирането
Кърджали –
се изведат

жителите н
впадат с ви

еделение на

зираните о
в някаква

87,6% от ан

на Община 

о на отгово
– (в града,
т реалните 
на общинат
ижданията н

а приоритет

от анкетир
а степен п
нкетиранит

КЪРДЖАЛ

ори на въп
, в конкрет

нужди от
та. В анали
на местнот

ните проект
групи

аните про
проблемите
те).  

ЛИ 2021 – 20

проса, свър
тен жилищ
т реконстру
итичната ч
то самоупра

ти за анкети

блеми пря
е в средат

027 

рзан с елем
щен квартал

укция или
част на ПИ
авление.  

ираните лиза

яко коресп
та (населе

ментите на 
л или друг

и доизграж
ИРО се виж

а от заинтер

пондират с
еното мяст

97

жизнената
го населено
дане на от

жда, че те в

ресованите 

с оценката
то) остават

7 

а 
о 
т 
в 

 

а, 
т 



План за 
 

Ф

А
период 
основни
среда, а
От анк
демонс
от успе

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф

О
дейност

интегриран

Фигура 21. С

Анкетиран
основнит

и стълба –
адекватнат

кетите труд
трира съвр

ешната реал

Фигура 22. С

Оттук логи
ти най-нео

но развитие 

Структура на

ните твърдо
те приорит
– икономич
та социална
дно може 
ременно и з
лизация на

Структура на

ично се про
бходими за

на Община 

а проблемит
заин

о се обеди
тети за раз
ческия раст
а политика
да се напр

зряло вижд
 приоритет

а отговорите
заин

оявяват и ф
а развитиет

КЪРДЖАЛ

те в община 
нтересовани

иняват в мн
звитие на 
теж, устойч
а, съвремен
рави извод

дане за нуж
тите във вс

е по основни
нтересовани

формулиран
то на общи

ЛИ 2021 – 20

Кърджали с
те групи 

нението си
общината

чивото разв
нно образо
д за водещ

ждата от по
ички напра

ите приорит
те групи 

ните приор
ина „Кърдж

027 

според анке

и, че през с
а следва д
витие и оп
ование, кул
щ приорите
стигане на 
авления.  

тети от анке

ритети за в
жали“.  

 

етираните ли

следващия 
а се базир

пазването н
лтурата и и
ет. Меснат
синергети

етираните ли

водещи ико

98

ица от 

програмен
рат на пет

на околната
изкуството
та общност
ичен ефекти

ица от 

ономически

8 

н 
т 
а 

о. 
т 
и 

и 



План за 
 

Т
развити
Кърджа
развити
съпътст

2

2

3

               
28https://w
29https://w
30https://k
31https://k
32https://k
33https://k

интегриран

Фигур

Те се потвъ
ие на общ
али. Мнени
ие, обсъжд
тващите ги

2.5. ДЕЙНОС

1. Публич
работат
отговор
на изп
заинтер

2. Иденти
сектор 
дискуси
(писмен

3. Включв
институ

                      
www.kardjali.
www.kardjali.
kardjali.bg/?pi
kardjali.bg/?pi
kardjali.bg/?pi
kardjali.bg/?pi

но развитие 

ра 23. Приор

ърждават и
щината и 
ията са об
дани в ра

и дискусии.

СТИ ПО КОМ

чни обявле
та по Пла
рна за изго
пълнение 
ресовани ст
ифициране 

и граждан
ии за проб
ни станови
ване на за
уции3031,би

                       
.bg/?pid=2,2&
.bg/?pid=2,2&
id=2,2&id_ne
id=2,2&id_ne
id=2,2&id_ne
id=2,2&id_ne

на Община 

ритети на ан

и от отгово
как биха 

бобщени и 
амките на 
.  

МУНИКАЦИЯ

ения през о
ана28, вклю
отвянето му

(удостовер
трани).  

на заинте
нски сдруж
блемите, к

ища на учас
аинтересов
изнес32, НП

&id_news=797
&id_news=797
ews=7987 
ews=7983 
ews=7982 
ews=7984 

КЪРДЖАЛ

нкетираните

орите на въ
дефинира

включени
работнит

ЯТА СЪС ЗАИ

официална
ючващи ин
у, информа
рено с пу

ересовани 
жения, кои

които бъде
стниците, к
ваните стра
ПО, гражд

78 
78 

ЛИ 2021 – 20

е лица от заи

ъпросите ка
али най-на
 в по-горе

те срещи 

ИНТЕРЕСОВ

ата страниц
нформация
ация за изп
убликации

страни от
ито да бъд
щият изго

които избра
ани (местн
дански сд

027 

интересован

аква визия 
алежащите
е дефинира
по разраб

ВАНИТЕ СТР

ца на общи
я за работ
пълнителит
и, които 

т бизнеса29

дат включе
твяния пла
аха да изго
на админи
дружения33

ните групи 

имат анкет
е нужди н
аните напр
ботване на

РАНИ 

ината за н
тната груп
те на дейно
да са до

9, неправи
ени в пред
ан трябва 
твят такива

истрация и
3) и граж

99

 

тираните за
на община
равления за
а ПИРО и

началото на
а, която е
ости, етапи

остъпни за

ителствения
дварителни
да решава

а). 
и социални
жданите от

9 

а 
а 
а 
и 

а 
е 
и 
а 

я 
и 
а 

и 
т 



План за интегрирано развитие на Община КЪРДЖАЛИ 2021 – 2027 
 

100 

общината в анкети/дискусии/фокус групи, дълбочинни интервюта/допитвания, 
или други подходящи форми на включване и ангажиране на заинтересованите 
страни с мнения, предложения и позиции по приоритетните направление за 
регионалното и местно развитие.34 Анкетните допитвания са публични и 
достъпни през сайта на общината и други местни комуникационни канали35.  

4. Организиране на заседания на работната група за обсъждане на проекта на 
документа. Заседанията са с покана за участие до заинтересованите страни и са с 
публичен достъп за граждани.  

5. Обществено обсъждане на проекта на Плана с всички заинтересовани страни 
чрез публично публикуване на проекта на документа и възможност за 
изпращане на менения и становища от заинтересовани страни и граждани. 

2.6. ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

Обсъденият и консултиран с участие на заинтересованите страни и гражданите от 
община Кърджали План за интегрирано развитие на общината се привежда в изпълнение: 

 като осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за 
местната общност като цяло;  

 като се мотивира обществеността за активно участие в процеса на реализация на 
ПИРО;  

 като заинтересованите страни от НПО сектора, бизнеса, както и гражданите биват 
включени и при реализацията на целите и приоритетите, заложени в плана.  

Водещ принцип в този етап е регулярното информиране на обществеността за 
начина на изпълнение на мерките от програмата за реализация, за резултатите от тях и за 
начина, по който са били изразходвани финансовите ресурси, с които е било обезпечено 
изпълнението на програмата за реализация на Плана. 

Този етап ще се осъществява чрез комуникационни дейности за изпълнение на 
ПИРО и програмата към него, включващи: 

 Регулярна информация през официални комуникационни канали на общината;  

 Регулярни срещи със заинтересованите страни по организация и изпълнение на 
отделни мерки от плана;  

 Тематични допитвания до гражданите в различните населени места на общината по 
теми като общински бюджет, актуализация на ПИРО, организиране и провеждане на 
дейности по проекти, свързани с изпълнението на приоритетите в Плана.  

                                                            
34https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=7978 
35https://kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=7988 
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 Организиране на тематични временни или постоянни работни групи и съвети в 
общината с участие на всички заинтересованите страни и граждани, с авторитет, опит и 
разпознаваемост в определен сектор, който е предмет на действия по Плана.  

 Водене на документация и архив от протоколите на заседанията на тематичните 
временни и постоянни работни групи и съвети със заинтересованите страни в 
общината, включващ позициите и становищата на участниците.  

 Разработване на правила за взаимодействие, даващи възможност за регулярност, 
ангажираност и включване на максимално широк кръг заинтересовани страни и 
изграждане на култура на активно участие, чрез покани за заседания и изпращане на 
становища.  

 Активна работа по развитие култура на активно участие и взаимодействие между 
администрация и заинтересовани страни, в т.ч.. с включване и организиране на 
обучение по гражданско участие и партньорство с местната власт, но и чрез 
популяризиране участието на заинтересованите страни, техния принос и конкретни 
препоръки и предложения, което да мотивира включването и на други участници.  

Целта на процеса е прилагане на принципите на добро управление, постигане на 
прозрачно и включващо управление и изпълнение на ПИРО 2021-2027 и пълноценно 
участие на заинтересованите страни в годишните отчети и актуализации на Плана с 
информираност и възможност за адекватно участие и навременни предложения.  

2.7. ЕТАП „ОТЧИТАНЕ“ НА ПЛАНА 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са годишните 
доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на периода на 
действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и обсъдени 
при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на 
партньорства и осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп всички заинтересовани 
страни, чрез комуникационните канали, ползвани (електронна страница и др.) от 
общинската администрация. 

 В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече ефективни 
партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите цели по 
максимално ефективен и ефикасен начин. 

 Изградената система за взаимодействие по подготовката на Плана и неговото 
изпълнение, на основата на ефективни партньорства и широка информираност и 
публичност, има ключова роля за взаимодействието между заинтересованите страни в 
периода на отчитането му.  

 В етапите на наблюдение и оценка на ПИРО акцент в работата на всички 
заинтересовани страни ще бъде и съблюдаването на екологичните цели и приоритети в 
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местното и регионално развитие, както и факторите за устойчиво развитие на 
територията на община Кърджали.  

До етап „отчетен план“ вече ще има работещ механизъм за взаимодействие между 
всички заинтересовани страни, включително с партньорски общини. Целта е формирането 
на форуми за „нов диалог”, консултации и ясни механизми за комбинирането на 
становищата на всички заинтересовани страни за ефективно изпълнение, актуализиране и 
управление на ПИРО. 

2.8. СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на партньорското 
участие могат да бъдат използвани следните инструменти: 

 Интерактивна електронна страница; 

 Съвещаване чрез електронни пощи; 

 Напечатани и електронни брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ПИРО, 
източници на информация и полезни контакти при прилагането на Плана; 

 Провеждане на конференции, за да се представи процесът на изпълнение на ПИРО на 
партньорите и всички заинтересовани страни. 

 Провеждане на целенасочени комуникационни кампании (информационни събития, 
обсъждания, заседания на работни групи) по различни приоритети от Плана и етапите 
на тяхното реализиране; 

 Дейности по мониторинг на напредъка и оценка на изпълнението на задачите на плана 
по години, придружени с публични обсъждания, възможност и осигурено време за 
становища от заинтересовани страни, публично оповестяване на резултати и годишни 
отчети за изпълнение на интернет страницата на общината.  

 Мониторинг и анализ на обратната информация от заинтересованите страни;  

 Обезпечаване с необходимите човешки ресурси, които да са отговорни за изпълнението 
на дейностите по комуникационната стратегия.  

 За изпълнението на комуникационната стратегия общината следва да съхранява цялата 
информация от проведените медийни прояви и публични мероприятия, включително 
публикации, записи от интервюта и съобщения в медиите, покани, списъци с 
участниците и снимки от всяко събитие. 
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ЧАСТ ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА 
ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ - ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

На база на проведения SWOT анализ на силните и слабите страни на Община 
Кърджали (т.I.12.), както въз основа на разкрития потенциал за развитие на общината се 
определят няколко приоритетни ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на територията на общината, 
в които ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за 
реализация на плана. 

В определението, Зоната за въздействие е пространствено обособена територия с 
определена характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или етническа 
структура на населението и характер и структура на основните фондове.Подборът на 
приоритетните Зони за въздействие в Община Кърджали са определени в резултат на 
събраните данни за състоянието на социално-икономическите и културно-историческите 
особености на общината, както и в резултат на проведените срещи с представители на 
заинтересованите лица в общината.  

Основните Зони за въздействие на настоящия План за интегрирано развитие на 
Община Кърджали са дефинирани както следва: 

1-ва зона за прилагане на интегриран подход „Икономическа зона“. Включва 
развитие на индустриални зони (градска и крайградска) и прилежащи икономически 
инфраструктурни обекти, вкл.изграждане на логистични центрове, тържища и борси за 
местни производители, изграждане на интермодален терминал (връзка с ЖП – шосейна 
мрежа в рамките на индустриалната зона); изграждане на газопреносна мрежа в града, 
създаване на екологична инфраструктура за бизнеса и пр. Приоритетите на тази зона са 
свързани предимно с Приоритет 1 и мерки 1.1 до 1.3, както и Приоритет 2 и мярка 2.1. 

2-ра зона за прилагане на интегриран подход „Градска зона“: Това е зона с 
висока публична значимост (става дума за сгради и линейна инфраструктура). Тя включва 
централната градска част и създава функционални градски зони, осигуряващи свързаност 
на територията на общината. В рамките на зона се залагат подобряване на 
инфраструктурата в централната градска част и кварталите. Основните елементи на 
публичната инфраструктура включват: модернизация на образователната инфраструктура, 
модернизация на социалната инфраструктура и разширяване на социалните услуги; 
модернизация на здравната инфраструктура; модернизация на културната инфраструктура. 
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Към тази зона се отнасят и създаване на „зелени градски зони“ за отдих и развлечение и 
създаване на условия за градски туризъм.Зоната се разглежда на две под-зони: 

 Градска зона с публична значимост: обхваща централната градска част, в 
която са концентрирани обектите с обществена значимост, вкл. сградата на община 
Кърджали, голяма част от здравните, образователните, социалните и културните 
обекти. Приоритетите на тази под-зона са свързани предимно с Приоритет 2 и мерки 
2.3 до 2.6, както и с Приоритет 3 и мерки 3.1 до 3.3. 

 Градска зона със социална значимост: обхваща крайградските квартали, 
които се разширяват с оглед нарастващите чуждестранни инвестиции. Приоритети на 
тази зона се свързват с Приоритет 2 и мерки 2.2 до 2.5. 

 

Фигура 24. „Икономическа зона“ и „Градска зона“ с прилежащи 2 подзони: Градска зона с 
публични функции и Градска зона със социални функции 
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3-та зона за прилагане на интегриран подход „Зона за отдих“ – тази зона предвижда 
икономическо развитие на прилежащата територия на язовир Кърджали и населените 
места около язовира, както и по поречието на р. Арда. Развитието на тази зона включва: 
създаване и изграждане на прилежаща инфраструктура на крайязовирна зона за отдих, 
спорт и развлечения (с възможности за каравани и кемпери), изграждане на язовирен 
пристан и лодкостоянка за рибарски лодки и изграждане на рибарско селище от 
съвременен тип;изграждане на велоалея около язовира и водните обекти в общината; 
изграждане на зелени „еко пътеки“. Приоритети за развитието на тази зона е Приоритет 4 
и мярка 4.2, както и Приоритет 1 и мярка 1.2 и Приоритет 2 и мярка 2.1. 

Крайградска зона за 
туризъм

Крайградска зона за 
рибарство  
Фигура 25. „Зона за отдих“ 

 
4-та зона за прилагане на интегриран подход „Крайградска зона“ – тази зона 

обхваща населените места извън общинския център и местата, отдалечени от водните 
обекти в общината. Разнообразието в природните особености на населените места в 
крайградската зона позволяват да се определят 4 под-зони, които отразяват спецификите в 
развитието на различните населени места в рамките на общината. 

 „Зона за туризъм“ – тази зона предвижда икономическо, социално и културно 
развитие на населените места извън градския център и селата, свързани с природните 
забележителности на територията на община Кърджали. Развитието на тази зона се 
свързва с представяне и промотиране на няколко туристически маршрута (например, 
Пътя на траките и пр.). В рамките на тази зона се предвижда подобряването на 
съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за обекти от всички сфери на 
обществения живот, вкл. изграждане на нови обекти за спортен туризъм, създаване и 
модернизация на прилежащата инфраструктура: къщи за гости, зелени зони за туризъм, 
паркинги и пр.; изграждане на локални информационни центрове, вкл. и дигитализация 
на културното наследство в общината; разнообразяване на културните дейности и 
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модернизиране на културната инфраструктура. Водещите приоритети за тази зона са 
Приоритет 4 и мерки 4.1 и 4.3, и Приоритет 5 и мярка 5.2. 

 „Зона за модерно земеделие и животновъдство“ – тази зона предвижда 
икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския 
център и селата, които притежават потенциал за развитие на земеделски култури с 
висока добавена стойност и/или за развитие на животновъдството. В рамките на тази 
зона се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова 
инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. създаване и 
модернизация на общинската инфраструктура за отглеждане на земеделски култури и 
животновъдство; създаване и модернизация на прилежащата търговска 
инфраструктура: местни тържища и пазари на производител; разнообразяване на 
културните дейности и модернизиране на социалната и здравна инфраструктура. 
Водещите приоритети за тази зона са Приоритет 1 и мерки 1.1 и 1.3, и Приоритет 5 и 
мярка 5.2 

 „Зона за семеен високотехнологичен бизнес“ – тази зона предвижда 
икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския 
център и селата, които притежават потенциал за развитие на високотехнологични и 
иновативнипреработвателни предприятия с висока добавена стойност. В рамките на 
тази зона се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова 
инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. създаване и 
модернизация на общинската инфраструктура за насърчаване икономическото развитие 
в общината; създаване и модернизация на прилежащата търговска инфраструктура: 
местни тържища и пазари на производител; разнообразяване на културните дейности и 
модернизиране на социалната и здравна инфраструктура. Водещите приоритети за тази 
зона са Приоритет 1 и мерки 1.1 и 1.2, и Приоритет 2 и мерки 2.1 до 2.3. 

 „Зона за развитие на рибарство и аквакултури“ –– тази зона предвижда 
икономическо, социално и културно развитие на населените места извън градския 
център и селата, които притежават потенциал за развитие на предприятия за 
отглеждане и преработка на риба и производство на рибни изделия в акваторията на 
двата прилежащи язовира: яз. Кърджали и яз. Студен кладенец. В рамките на тази зона 
се предвижда подобряването на съществуващата и изграждането на нова 
инфраструктура за обекти от всички сфери на обществения живот, вкл. създаване и 
модернизация на общинската инфраструктура за насърчаване икономическото развитие 
в общината; създаване и модернизация на прилежащата рибарска инфраструктура: 
местни тържища и пазари на рибопроизводители; разнообразяване на културните 
дейности и модернизиране на социалната и здравна инфраструктура. Развитието на 
тази зона е пряко свързана с реализация на Зона за развитие „Зона за отдих“. Водещите 
приоритети за тази зона са Приоритет 1 и мерки 1.1 и 1.2, Приоритет 2 и мерки 2.1 до 
2.3 и Приоритет 4 и мярка 4.2. 
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Разпределението на населените места в Община Кърджали по подзони е 
представено на следната Таблица 15. 

Таблица 15. Разпределение на населените места в Община Кърджали по подзони в зона 4. 
Крайградска зона 

№ Местоположение Предложения за зони 

1 
Крайградски 

район 

4.1. Зона за туризъм – с. Енчец, с. Главатарци, с. Брош, с. Дъждовница; 
4.4. Зона за рибарство и аквакултури на язовир „Кърджали” -  с. 
Главатарци; с.Енчец и с. Брош. 

2 Северен район 4.1. Зона за туризъм – с. Стремци, с. Бели пласт, с. Горна крепост 

3 
Североизточен 

район 
4.3. Зона за семеен високотехнологичен бизнес – с. Мост. 

4 Източен район 
4.1. Зона за туризъм – с. Перперек, с. Калоянци и с. Миладиново; 
4.4. Зона за рибарство и аквакултури на язовир „Студен кладенец” -  
с.Калоянци, с. Гняздово 

5 
Район Студен 

кладенец 

4.1. Зона за туризъм – с. Широко поле; 
4.3. Зона за семеен високотехнологичен бизнес– с. Широко поле; 
4.4. Зона за рибарство и аква- култури на язовир „Студен кладенец” -  
с.Широко поле. 

6 Южен район 
4.2. Зона за модерно земеделие и животновъдство –земеделие - с.Глухар; 
с.Островица; с. Вишеград; с.Опълченско; с. Айрово; с.Македонци; с. Дъждино; 
с.Пепелище; с.Воловарци; с.Дънгово, с.Житарник и с.Лъвово 

7 Югозападен район 

4.1. Зона за туризъм – с. Кьосево и с. Тополчане; 
4.2. Зона за модерно земеделие и животновъдство – животновъдство - 
с.Бойно; с.Каменарци, с.Кокошане, с. Стражевци, с. Яребица и с.Звъника; с. 
Кобиляне; с.Велешани; 

8 
Северозападен 

район 

4.2. Зона за модерно земеделие и животновъдство –животновъдство - 
с.Костино; с.Божак, с.Звънче, с.Крушевска и с.Чеганци; с.Скална глава; с. 
Багра, с.Зайчино и с.Севдалина; с.Голяма бара; с.Върбенци, с.Илиница, 
с.Крушка, с.Мартино  и с.Ходжовци; с.Ненково и с. Висока 
4.3. Зона за семеен високотехнологичен бизнес – с. Костино. 
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Крайградска зона за 
туризъм

Икономическа зона

Градска зона с публична 
значимост

Градска зона със 
социална значимост

Зона за отдих Крайградска зона за 
земеделие и животновъдство

Крайградска зона за 
индустрия

Крайградска зона за 
рибарство

 

Фигура 26. Разпределение на зони за въздействие в община Кърджали 
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