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I. Анализ на съществуващото положение 

1. Въведение 

Разработката на Проект на общ устройствен план на Община  Момчилград е възложена с 
Договор № г. сключен между „ИЕС проект-2008“ЕООД  и Община Момчилград.  

 Устройственото планиране на общината е в пряка зависимост от обществено-
икономическите условия и законовата уредба. Наличието на план /ТУП/ разработен в края на 70-
те години на миналия век  , в никакъв случай не означава , че общината има планова основа, 
решаваща случващите се обстоятелства и проблеми, особено в извън градската територия.  

Условията и прогнозите, за които плана е разработен, са  изменени и управлението на 
населените места и извън селищни  територии не може да се осъществява чрез него. 

Влезлият в сила през 2001 година Закон за устройство на територията и съпътстващите го 
нормативни актове, поставя допълнителни условия за обема и съдържанието на този вид 
устройствени планове. 

 Всичко това налага изработването на нов Общ устройствен план на Община Момчилград. 
Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите 

предпоставки за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на териториални 
приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално – устройствена основа за 
реализация на инвестиционните програми и намерения на Общината и инвеститорите, които 
имат интереси свързани с територията й, както и за цялостното подобряване на жизнената среда с 
опазване и развитие на природните дадености и ресурси на територията. 

Целите и приоритетите в развитието на Община Момчилград., заложени в приетите и 
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен 
потенциал – човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното 
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се 
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и 
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на околната 
среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно – историческия 
туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, възможностите за 
задоволяване на нуждите на бизнеса и др. Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи 
и прогнози, свързани с изработването на нов Общ устройствен план на общината. 

Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално 
значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за 
развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо 
ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху 
развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за 
постигане на устойчиво развитие на общината. 

В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени 
настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква 
необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в 
устройственото планиране, които следва да отчитат:  

• качествено нови условия в развитието на различните видове среди - нормативно – 
правна, икономическа, социална, информационна, устройствена; 

• равнопоставеност във формите на собственост; 
• различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с използване на 

пазарните критерии за търсенето и прилагането; 
• възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на 

интересите на всички участници в устройствения процес. 
Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на 

териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията за 
финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Националните оперативни 
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програми и други финансови инструменти. Едно от основните изисквания за ползване на 
ресурсите по финансовия инструмент JESSICA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво 
развитие на градските ареали) – инициатива на Европейския съюз, Европейската инвестиционна 
банка и Банката за развитие на Съвета на Европа и др. п.– е наличието на актуален общ 
устройствен план. Аналогични изисквания съществуват и по отношение на проекти, свързани с 
градското развитие, финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие”. 

 

2. Регионални проблеми 
2.1. Пространствени проблеми:  

Община Момчилград е разположена в централната част на област Кърджали. От друга 
страна изследвания район граничи с общините Джебел, Крумовград, Кирково и Кърджали, което е 
потенциал за развитие от гледна точка на икономиката в рамките на областта. В същото време 
през общината преминава и транспортен коридор номер 9, част от TINA мрежата (Русе- Маказа), 
което е предпоставка за развитие на транспортната инфрастуктура както и на икономиката. В 
рамките на общината може да се каже, че западната част е по-гъсто населена спрямо източната 
тъй-като тук се намират общинския град Момчилград и две села с население над 500 души- 
с.Груево и с. Соколино като общо за западната част тук живеят приблизително 65% от 
населението на района. Следователно в тази част ще имаме по-добри показатели по отношение на 
човешкия ресурс и от там и на икономическия потенциал, а в комбинация с траспортния коридор 
включващ първокласния път за ГКПП Маказа и жп линията потенциалът на тази част от 
общината е много по-добър от колкото  в източната част. Ако приемем за условна граница билото 
на Стръмни рид, то в източната част са съсредоточени няколко туристически обекта като някои са 
с национално значение (Татул) както развитие на земеделието като икономически отрасъл. По 
отношение на инфраструктурата в тази част и по-конкретно в южните части преминава 
второкласен път свързващ Момчилград с Крумовград, а останалите пътища са  част от 
третокласната и четвъртокласната пътна мрежа. По отношение на населението в този район живее 
около 35 % от населението на  общината или около 7000 души. Като главен център в източната 
част се пада на с. Звездел, което най-голямото село с население 515 души следвано от с. Нановица 
- 434 души. Следователно се наблюдава диспропорция в рамките на общината от гледна точка на 
икономически потенциал като западната част е по-добре развита и с по-добър потенциал за 
развитие от колкото източната част.  

 
2.2. Икономически проблеми: 

 По отношение на развитието на стопанските отрасли на територията на общината, 
Общият устройствен план трябва да даде отговори и решения на следните моменти: 

 
 Селско и горско стопанство 

•  Максимално съхранение на основния категориен производствен ресурс. 
• Опазване и възстановяване на горските ресурси 

 
Промишленост 

• Ревизира пространства за развитие  на промишлеността, като отчете новите 
икономически реалности. Терените трябва да са съобразени с категорията на земята и 
собствеността, което ще облекчи смяната на предназначението им. 
 
Отдих и туризъм 

• Това е единствената икономическа дейност,  за която новия ОУПО трябва да 
даде категорична нова визия, при отчитане на възможности на територията на общината.  
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2.3. Социалнии и демографски проблеми:  
ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ 
За правилното поставяне и решаване на устройствените задачи, от съществено значение е 

точното определяне на перспективното движение на населението на общината като цяло и в 
частност на съставните населени места.. 

 Кои са основните проблеми пред демографското развитие на общината?  
На първо място това са: 
 -намаляването на естествения прираст, като последица от нарастналата смъртност и 

редица други предимно социално-икономически фактори; 
 -неясното поведение на механичното движение на населението сега и в перспектива. 
ОБИТАВАНЕ 
 На основата на направен подробен анализ на състоянието и териториалното разпределение 

на жилищния фонд по населени места, основната задача на общия устройствен план за решаване 
проблемите на тази функционална система могат да се резюмират: 

- много точно определяне на нуждите от ново жилищно строителство; 
- пълна ревизия на усвоеността на жилищните територии и откриване на вътрешните 

териториални резерви за жилищно строителство; 
Много прецизна обосновка за нуждите от включване на нови територии в границите на 

населените места за решаване на проблеми на обитаването, като мотивите предварително трябва. 

2.4. Културни проблеми:  
Основен проблем е значително намалелият брой на читалищата в Общината.  
 

2.5. Екологични проблеми:  
На територията на Общината са разгледани и определени няколко основни е 

екологични проблема: 
• срутищата и свлачищата – на територията ан Община Момчилград има 

регистрирани 5 бр. свлачища: 
- с. Пазарци – KRZ 21.55169-01 
- на път II 59 Момчилград – Звездел – Крумовград – KRZ 21.30452-02 
- на път III 5902 – Мамчилград – Конче – Метлика –  

KRZ 21 38409-02 
KRZ 21 38409-03 
KRZ 21 38409-04 

- на път KRZ 1370 /I-5 Кърджали – Момчилград/ - Груево – Летовник – KRZ 21.43493 
– 02 

 
• потенциално опасните язовири, които застрашават територията с 

наводнения са 43броя от общо 154броя. Останалите са или в добро или 
средно състояние.  

Таблица 1 
№ Област,община  ,населено място №на 

имота 
Начин 
на 
трайно 
ползва
не 

Площ
/дека
ри 

Собственик Техническо и 
експлоатацио
нно състояние  

1. Кърджали Момчилград Садовица 010156 водоем 1.338 Земинвест 
ЕАД 

С половин 
насипна стена 

2. Кърджали Момчилград Чуково 004021 водоем 1.786 МЗГ-
Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

3. Кърджали Момчилград Чуково 005030 водоем 1.074 МЗГ-
Земинвест 

Затлачен 
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ЕАД 
4. Кърджали Момчилград Чуково 021035 водоем 4.213 МЗГ 

Земинвест 
Сух/затлачен 

5 Кърджали Момчилград Чуково 021047 водоем 0.727 МЗГ 
Земинвест 

Сух/затлачен 

6 Кърджали Момчилград Върхари 000077 водоем 4.701 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

7 Кърджали Момчилград Върхари 000078 водоем 5.677 Земинвест 
ЕАД 

Скъсана стена 

8 Кърджали Момчилград Върхари 000079 водоем 5.172 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

9 Кърджали Момчилград Върхари 000080 водоем 4.785 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

10 Кърджали Момчилград Летовник 000159 водоем 7.324 Земинвест 
ЕАД 

Средно/затла
чен 

11 Кърджали Момчилград Летовник 000160 водоем 1.479 Земинвест 
ЕАД 

Стена на 
№000159 

12 Кърджали Момчилград Летовник 000161 водоем 1.460 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

13 Кърджали Момчилград 
Балабаново 

000160 водоем 10.175 Земинвест 
ЕАД 

Средно/затла
чен 

14 Кърджали Момчилград 
Балабаново 

006127 водоем 5.512 Земинвест 
ЕАД 

Със скъсана 
стена 

15 Кърджали Момчилград 
Балабаново 

007111 водоем 4.548 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

16 Кърджали Момчилград Кременец 011002 водоем 2.564 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

17 Кърджали Момчилград Ралица 000206 Др.изкл
.водн.п
лощ 

0.237 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

18 Кърджали Момчилград Седефче 000146 Др.изкл
.водн.п
лощ 

0.390 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

19 Кърджали Момчилград Седефче 000319 Др.изкл
.водн.п
лощ 

1.387 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

20 Кърджали Момчилград Седефче 000324 Др.изкл
.водн.п
лощ 

0.045 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

21 Кърджали Момчилград Седефче 000331 Др.изкл
.водн.п
лощ- 

0.477 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

22 Кърджали Момчилград Конче 001018 водоем 0.247 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

23 Кърджали Момчилград Конче 001100 водоем 0.992 Земинвест 
ЕАД 

Сена на 
№001099 
 

24 Кърджали Момчилград Конче 001160 водоем 0.270 Земинвест 
ЕАД 

Затлачено 

25 Кърджали Момчилград Конче 001247 водоем 0.944 Земинвест 
ЕАД 

Земнонасипна 
стена 
Водата тече 
през стената- 
лошо 

26 Кърджали Момчилград Конче 001436 водоем 0.361 Земинвест 
ЕАД 

Земнонасипна 
стена,водата 
тече през 
стената-
затлачен 

27 Кърджали Момчилгрда Ауста 000411 водоем 0.310 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 
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28 Кърджали Момчилград Ауста 000416 водоем 3.479 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

29 Кърджали Момчилград 
Карамфил 

010051 водоем 0.272 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

30 Кърджали Момчилград 
Карамфил 

010607 водоем 1.098 Земинвест 
ЕАД 

Средно/затла
чен 

31 Кърджали Момчилград 
Карамфил 

010635 водоем 0.117 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

32 Кърджали Момчилград 
Карамфил 

070128 водоем 0.669 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

33 Кърджали Момчилград Звездел 000547 водоем 0.263 Земинвест 
ЕАД 

Средно/затла
чен 

34 Кърджали Момчилград Лале 010098 водоем 6.428 Земинвест 
ЕАД 

Средно -Не 
задържа вода 
Филтрира,разк
ъсан подлежи 
на ремонт 

35 Кърджали Момчилград Биволяне 000042 водоем 0.659 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

36 Кърджали Момчилград Биволяне 000995 водоем 0.163 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

37 Кърджали Момчилград Нановица 024003 водоем 1.831 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

38 Кърджали Момчилград Постник 019119 водоем 2.135 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

39 Кърджали Момчилград Синделци 010113 водоем 0.603 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

40 Кърджали Момчилград Синделци 040001 изравн
ител 

0.503 Земинвест 
ЕАД 

Не се ползва 

41 Кърджали Момчилград Синделци 050068 водоем 0.748 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

42 Кърджали Момчилград Синделци 060175 водоем 0.226 Земинвест 
ЕАД 

Затлачен 

43 Кърджали Момчилград Чайка 012331 водоем 1.457 Земинвест 
ЕАД 

Средно/пропу
ска вода 

 
- замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди и засоляване , вкисляване и ерозия 
 

2.6. Комуникационни проблеми:  

Въпреки доброто покритие с транспортно-комуникационни мрежи, същите са морално и 
физически амортизирани;  

2.7. Други проблеми:  
Голям проблем е развитието на ерозията, породено от относително голямото вертикално 

разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите. 
Проблеми с подсигуряването на необходимия трудов контингент. 
Институционално съществуващи младежки проблеми. 

 
3. Социално – икономически условия и проблеми 
3.1 Демография 

• Брой на населението 
Броят на населението  е променлива величина и се отчита към определен момент от времето. 

Отчитането се извършва чрез демографски наблюдения на събитията в населението като най-
важно от тези наблюдения е демографското преброяване. Броят на населението зависи от 
събитията раждания, умирания и миграции. От своя страна тези събития определят промените в 
броя и структурите му. Тази взаимовръзка не трябва да бъде подценявана и всички изследвания 
изискват населението да се разглежда като динамична съвкупност. 
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Броят на населението на община Момчилград  към 03.02 2015г е 17522 души по настоящ 
адрес. 

Таблица 2 
Години 1946г 1956г 1965г 1975г 1985г 1992г 2001г 2011г 2015г 

Брой 23064 26911 31319 29790 31227 20836 17185 16263 17522 
Брой на населението на община Момчилгра 

 Източник: НСИ  
От таблица 1 се вижда, че броят на населението на община Момчилград до 1985г се 

увеличава достигайки 31227 души, а след което до 2011 г то намалява основно поради 
икономически причини, достигайки 16263 души. 

      За последните 10 години може да се каже , че до 2012г, населението на общината 
намалява, а след това се наблюдава леко покачване достигайки към 03.02.2015 г до 17522 души. 

 По-задълбочен анализ може да се направи от таблицата. 
Таблица3 

Община 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Население 
на община 
Момчилград 

 
16657 

 
16562 

 
16434 

 
16354 

 
16190 

 
15956 

 
16155 

 
16045 

Общ брой население на община Момчилград 
 Източник: НСИ 

 
  Само за периода 2005-2012 г. жителите на общината са станали с 612 по-малко в резултат 

както на отрицателния естествен прираст, така и на отрицателния механичен прираст. Темпът на 
намаление през периода е 3,67 %, а средногодишният темп на намаление е 0,46 %. През 
последните няколко години се наблюдава леко покачване на броя на населението като то е 
незначително достигайки до 17 522 считано към 03.02.2015г. 

Таблица 4 
Брой на населението по селища в община Момчилград  

Селища  03.02.2015г 

гр. Момчилград 8341 

с. Ауста 220 

с. Багрянка 227 

с.Балабаново 146 

с.Биволяне 187 

с.Врело 158 

с.Върхари 150 

с.Горско Дюлево 71 

с. Груево 774 

с. Гургулица 57 

с. Девинци 123 

с.Джелепско 272 

с.Друмче 23 

с. Загорско 172 

с.Звездел 515 

с.Каменец 34 

с.Карамфил 293 

с. Конче 328 

с. Кос 111 

с. Кременец 56 
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с. Лале 272 

с. Летовник 55 

с.Момина сълза 32 

с. Нановица 434 

с. Неофит Бозвелиево 349 

с. Обичник 25 

с. Пазарци 225 

с. Пиявец 90 

с. Плешинци 46 

с. Постник 214 

с. Прогрес 368 

с. Птичар 313 

с. Равен 335 

с. Ралица 45 

с. Садовица 69 

с. Свобода 138 

с. Седфче 199 

с. Седлари 226 

с. Сенце 45 

с. Синделци 344 

с. Соколино 512 

с. Сярци 0 

с. Татул 134 

с. Чайка 208 

с. Чобанка 264 

с. Чомаково 46 

с. Чуково 276 

с. Юнаци 0 
Брой на населението по селища в община Момчилград 

Източник: НСИ  
 

По отношение на броя на населението разпределено по селища от таблица 3 става ясно, че 
най-многобройното селище е общинския град Момчилград съответно с население 8341 души, след 
което най-многобройни села са с. Груево-774 д, с. Звездел-515 души и с. Соколино 512 д. Села 
чиeто население е между 100 и 200 души са 10 на брой, между 200 и 300 души са 11 на брой, а 
между 300 и 400 са 6 на борй. Съществуват 13 села които са с население под 100 души и две села, 
които са обезлюдени.  

Следователно от направения анализ става ясно, че в община Момчилград преобладават села с 
население  между 100души  и 300 души като общият им брой е 21. 

Независимо от посоченото изменение, през периода 2005-2012г. община Момчилград запазва 
четвъртата си позиция по брой на населението в Кърджалийска област след общините Кърджали, 
Кирково и Крумовград. По този показател след нея се нареждат общините Ардино, Черноочене и 
Джебел. 

 
• Структура на населението 

По своята същност структурата на населението представлява разделянето му на групи по 
определени предварително подбрани признаци.  
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Полова структура 
Половата структура показва съотношението мъже жени. Съотношението между мъжете и 

жените се определя основно от различията в динамиката на смъртността и раждаемостта  при двата 
пола.  

Таблица 5 
 
година 

Население по пол в община Момчилград 
Общо Мъже жени 

2008 16354 8148 8206 
2009 16190 8057 8133 
2010 15956 7952 8004 
2011 16155 8173 7982 
2012 16045 8122 7923 

Население по пол 
 Източник: НСИ  

 
Погледнато от таблица 4 се вижда , че мъжете до 2010 г намаляват и са по-малко от жените, а 

след това се наблюдава леко увеличение. По отношение на жените след 2010г броят им намалява 
освен като абсолютна стойност и в съотношение спрямо мъжете. 

          За 2014г. в абсолютни стойности броят на мъжете е 8696, а жените са 8722. 
Следователно от графиката става ясно, че жените  през последните години преобладават 

спрямо мъжете, което от своя страна е характерно и за областта. 
 
Възрастова структура 
Възрастовата структура се формира на основата на естествения ход и поради това въздейства  

най-силно върху цялостното поведение на населението. То обуславя пряко възпроизводството, но 
връзката е и обратна т.е говори се за взаимообусловеност на възраст и възпроизводство. 

Възрастовата структура влия върху трудовия процес на населението. В резултат на което се 
формират трудово-възрастови категории. Те зависят от законодателството на една страна.  

Възрастовата структура е важна за определянето на бъдещия контигент на населението, 
включително и на  неговите структури. 

Този тип структура е важна за организацията на общественото обслужване. 
Най-общо  населението може да се подели на три групи: 

1.група - предфертилна от 0-14г ( подрастващо поколение) деца 
2.група -фертилна 15-49г ( средно-възрастово поколение) родители 
3.група следфертилна над 50 г (възрастно поколение) прародители 
 

Таблица 6 
 0-14г. 15-49г. 50г.+ 
Р България 13,24 46,79 39,96 
Община 
Момчилград 

13,09 49,65 37,25 

Възрастова структура на населението по Зундберг през 2011г.( %) 
 Източник: НСИ 

  
От таблицата става ясно, че групата на децата е с най-малък процент спрямо останалите две 

групи. От друга страна се запазва тенденцията за увеличаване на групата на 50г. +, което от своя 
страна ще доведе до негативни последците и ще се засегне и трудовият потенциал. С най-голям дял 
е групата на родителите, което като цяло сравение със страна ни съвпада.  
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Таблица 7 

Населени места Общо 
Възраст (год.) 

0-4 5-9 
10-
14 

15-
19 

20-24 
25-
29 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 
55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85+ 

МОМЧИЛГРАД 16263 721 704 699 980 1086 1171 1268 1208 1200 1280 1233 1164 947 872 732 559 269 170 

ГР.МОМЧИЛГРАД 7831 384 385 382 528 543 621 654 652 702 694 623 513 366 258 232 159 84 51 

С.АУСТА 206 2 15 7 8 8 6 16 14 12 15 6 14 20 29 13 9 8 4 

С.БАГРЯНКА 318 27 25 27 20 31 33 26 24 20 21 18 12 7 10 9 2 4 2 

С.БАЛАБАНОВО 110 7 8 4 3 9 11 14 7 1 7 11 13 3 5 4 2 1 - 

С.БИВОЛЯНЕ 180 6 7 2 1 6 8 9 4 3 8 16 19 19 20 16 16 11 9 

С.ВРЕЛО 144 3 3 9 6 8 4 5 10 11 9 14 9 9 11 13 9 5 6 

С.ВЪРХАРИ 140 10 8 3 10 8 10 13 10 14 8 11 4 2 7 6 9 5 2 

С.ГОРСКО ДЮЛЕВО 83 1 1 4 1 4 5 11 5 3 - 7 7 5 9 7 7 5 1 

С.ГРУЕВО 715 45 31 33 43 57 59 57 43 38 52 67 54 44 28 23 17 14 10 

С.ГУРГУЛИЦА 44 1 2 1 3 1 2 2 3 4 2 2 2 8 6 - 3 1 1 

С.ДЕВИНЦИ 129 2 4 5 2 4 3 11 10 12 5 11 12 11 6 9 13 6 3 

С.ДЖЕЛЕПСКО 213 4 6 6 13 15 11 12 12 12 18 16 20 22 12 21 6 6 1 

С.ДРУМЧЕ 24 - - - 1 1 - - - 1 3 2 1 3 3 4 3 1 1 

С.ЗАГОРСКО 149 2 11 15 5 4 8 18 12 5 7 9 16 11 13 6 3 - 4 

С.ЗВЕЗДЕЛ 491 20 19 26 15 31 36 49 32 29 33 32 42 32 40 25 22 4 4 

С.КАМЕНЕЦ 34 1 2 2 1 - 2 4 3 2 4 1 - 2 1 4 4 - 1 

С.КАРАМФИЛ 301 14 14 11 13 21 21 31 22 10 13 24 20 20 29 16 13 3 6 

С.КОНЧЕ 246 5 8 4 7 15 16 19 14 7 22 24 21 23 18 16 16 7 4 

С.КОС 104 5 2 - 7 4 8 6 8 6 5 5 11 9 15 9 2 - 2 

С.КРЕМЕНЕЦ 40 - - 1 1 1 - 1 - 4 4 4 3 2 6 5 3 4 1 

С.ЛАЛЕ 250 9 4 6 17 21 15 12 7 17 22 23 18 22 23 20 8 5 1 

С.ЛЕТОВНИК 42 - - - - 4 2 2 1 1 3 3 4 8 5 2 2 2 3 

С.МАНЧЕВО 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

С.МОМИНА СЪЛЗА 26 2 - - 2 3 3 2 2 1 2 - 3 2 2 1 1 - - 

С.НАНОВИЦА 478 26 16 18 29 36 36 35 30 28 36 26 48 24 25 31 22 7 5 

С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО 334 14 6 9 21 21 23 18 22 19 26 26 27 27 27 21 19 5 3 
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С.ОБИЧНИК 19 - 1 - 1 1 - 2 - - - 3 3 1 1 4 - 1 1 

С.ПАЗАРЦИ 171 4 9 5 13 7 6 13 13 9 9 10 19 20 11 7 8 7 1 

С.ПИЯВЕЦ 70 2 2 1 4 3 4 4 6 7 5 3 7 4 6 6 4 - 2 

С.ПЛЕШИНЦИ 35 - - 1 1 - - 2 3 2 - 4 7 3 7 2 3 - - 

С.ПОСТНИК 231 8 5 4 15 21 16 14 9 17 31 22 9 9 10 18 14 7 2 

С.ПРОГРЕС 312 12 9 17 24 17 20 24 26 27 14 27 32 15 23 12 4 6 3 

С.ПТИЧАР 255 11 8 8 17 21 11 12 18 15 20 12 19 18 24 20 13 5 3 

С.РАВЕН 343 13 15 12 15 16 24 33 21 19 23 26 29 23 19 22 20 8 5 

С.РАЛИЦА 49 1 1 2 - 2 4 5 3 - 3 4 5 2 3 3 7 2 2 

С.САДОВИЦА 37 - - - - - - - - - 1 2 6 5 3 6 9 3 2 

С.СВОБОДА 114 8 1 7 6 10 11 7 7 4 10 10 7 7 6 7 3 3 - 

С.СЕДЕФЧЕ 173 10 11 5 7 10 10 10 11 7 13 9 6 12 7 14 20 7 4 

С.СЕДЛАРИ 192 10 8 4 11 14 12 15 21 7 20 12 6 11 15 11 11 2 2 

С.СЕНЦЕ 36 1 - 2 - 3 - 2 1 3 4 - 3 2 8 5 - 2 - 

С.СИНДЕЛЦИ 311 7 4 8 16 20 33 19 12 16 30 30 23 16 28 23 19 6 1 

С.СОКОЛИНО 455 17 22 20 33 30 30 27 43 39 35 35 24 31 24 19 10 10 6 

С.СЯРЦИ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

С.ТАТУЛ 97 2 6 4 8 7 4 5 8 5 9 3 7 6 8 6 8 - 1 

С.ЧАЙКА 230 6 8 6 20 19 10 15 18 18 9 13 21 19 13 12 16 4 3 

С.ЧОБАНКА 267 11 9 9 10 15 23 22 17 16 11 22 24 21 27 14 7 4 5 

С.ЧОМАКОВО 42 - - - 2 3 - 1 2 10 4 - 2 5 6 3 3 - 1 

С.ЧУКОВО 191 8 8 9 20 11 10 9 22 17 10 5 12 16 15 5 9 4 1 

С.ЮНАЦИ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Възрастова структура на населението по населени места през 2011г.( %) 
 Източник: НСИ  

По отношение на трудовия потенциал заканодателството на страната определя три трудово-
възрастови категории - подтрудоспосбна, втрудоспосбна и надтрудоспосбна. 

Таблица 8 
  Под трудоспособна 

възраст 
В трудоспособна 

възраст 
Над трудоспособна 

възраст 
Р България 14,1 62,2 23,7 

Област Кърджали 13,9 68,9 17,2 

Община 
Момчилград 

14,0 65,7 20,3 

Дял на населението под, в и над трудоспособна възраст през 2011г.(%) 
 Източник: НСИ 

За 2011г. се вижда, че с най-голям дял е групата на втрудоспосбно население съответно 65.7%, 
след което групата на надтрудоспосбното население с 20.3% а най-малко е делът на 
подтрудоспосбното население.  

Тенденцията по отношение на възрастовата структура е запазване на тези процеси като това 
ще доведе до сериозно влошаване на трудовия потенциал на общината.  

 
• Етническа структура 

По етническа структура, при последното преброяване  през 2011г. Най-голям процент от 
запиталите са се определили към турска етническа група. На таблицата са показани етническите 
групи и броя на хората по населени места, които са се самоопределили във всяка от тях. 

Таблица 9 
Област 
Община  
Населено място 

Лица, 
отговорили на 
доброволния 
въпрос за 
етническа 
принадлежност        

Етническа група Не се 
самоопределям българска турска ромска друга 

МОМЧИЛГРАД 14211 1518 12049 205 25 414 

ГР.МОМЧИЛГРАД 6720 1454 5049 26 22 169 
С.АУСТА 202 - 200 - .. .. 

С.БАГРЯНКА 318 - 145 102 - 71 
С.БАЛАБАНОВО 100 20 77 - - 3 

С.БИВОЛЯНЕ 109 - 109 - - - 

С.ВРЕЛО 144 - 144 - - - 
С.ВЪРХАРИ 140 - 136 4 - - 
С.ГОРСКО 
ДЮЛЕВО 78 - 78 - - - 
С.ГРУЕВО 432 5 353 71 - 3 

С.ГУРГУЛИЦА 44 - 44 - - - 
С.ДЕВИНЦИ 16 - 16 - - - 

С.ДЖЕЛЕПСКО 212 .. 210 - .. .. 
С.ДРУМЧЕ 24 .. .. .. .. .. 
С.ЗАГОРСКО 149 7 126 - - 16 

С.ЗВЕЗДЕЛ 465 .. 457 .. - .. 
С.КАМЕНЕЦ 34 .. .. .. .. .. 

С.КАРАМФИЛ 272 - 270 - .. .. 
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С.КОНЧЕ 245 - 245 - - - 

С.КОС 102 .. 100 - .. .. 
С.КРЕМЕНЕЦ 40 - 40 - - - 
С.ЛАЛЕ 239 .. 237 - .. .. 

С.ЛЕТОВНИК 42 .. 39 - .. .. 
С.МАНЧЕВО 1 .. .. .. .. .. 
С.МОМИНА 
СЪЛЗА 25 - 25 - - - 
С.НАНОВИЦА 474 - 474 - - - 
С.НЕОФИТ 
БОЗВЕЛИЕВО 334 .. 333 - .. .. 
С.ОБИЧНИК 19 .. .. .. .. .. 

С.ПАЗАРЦИ 171 - 170 - .. .. 
С.ПИЯВЕЦ 70 - 69 .. - .. 

С.ПЛЕШИНЦИ 35 - 35 - - - 
С.ПОСТНИК 231 - 231 - - - 
С.ПРОГРЕС 311 14 166 - - 131 

С.ПТИЧАР 255 .. 254 - .. .. 
С.РАВЕН 337 - 337 - - - 

С.РАЛИЦА 49 - 49 - - - 
С.САДОВИЦА 37 - 37 - - - 

С.СВОБОДА 114 - 114 - - - 
С.СЕДЕФЧЕ 173 - 171 - .. .. 
С.СЕДЛАРИ 163 .. 162 - .. .. 

С.СЕНЦЕ 34 - 34 - - - 

С.СИНДЕЛЦИ 311 - 303 - - 8 

С.СОКОЛИНО 126 .. 124 - .. .. 
С.ТАТУЛ 97 .. 95 - .. .. 
С.ЧАЙКА 230 - 230 - - - 

С.ЧОБАНКА 267 4 263 - - - 
С.ЧОМАКОВО 42 - 42 - - - 

С.ЧУКОВО 178 - 178 - - - 

Източник: НСИ 
• Естествен и механичен прираст 

Възпроизводството на наслението показва смяната на поколенията и се изразява чрез 
ражданията и умиранията и техния резултат. Факторите и причините които влияят върху 
възпроизводството са много и сложно съчетание с различна сила на въздействие.   

Таблица 10 
Година Коефициент на 

раждаемост 
Коефициент на 

смъртност 
Коефициент на естествен 

прираст 
2007 12,2 9,5 2,7 

2008 11,8 10,2 1,6 

2009 11,4 9,3 2,1 

2010 10,0 12,0 -2,0 

2011 9,4 10,8 -1,4 

2012 8,0 10,6 -2,6 

Раждаемост, смъртност, естествен прираст на населението в община Момчилград за периода 2007-2012г. (‰), 
Източник: НСИ 
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През първата половина от периода 2007-2012г. раждаемостта на населението в община 
Момчилград е по-висока от средната за страната, Южния централен статистически район и област  
Кърджали. Определено влияние за това имат запазените традиции в репродуктивното поведение на 
населението, особено в селата. Повишената миграционна подвижност при населението в 
репродуктивна възраст през последните години се отрази неблагоприятно върху възрастовата 
структура на населението. В резултат след 2009г. раждаемостта намаля, а през 2012г. е вече по-ниска 
от средната за страната, района и областта. Стойностите на раждаемостта след 2009г. не са 
достатъчни за обезпечаване на положителен естествен прираст на населението в общината. 
Негативно влияние в тази насока има значителното влошаване на демографските структури на 
населението в резултат на изселванията на младо население. Най-съществен проблем е 
намаляващият брой на жените във фертилна възраст. Миграционните нагласи при тази част от 
населението се отразява неблагоприятно и върху тоталния коефициент на плодовитост (средният 
брой деца (момчета и момичета), които една жена ражда през целия си фертилен период). 
Продължаващите и понастоящем изселвания на младо население ще имат и занапред 
неблагоприятно отражение върху сегашното и бъдещо естествено възпроизводство на населението 
в община Момчилград.  

Като негативна тенденция в демографското развитие на община Момчилград може да се 
посочи и увеличаващата се обща смъртност след 2009 г. Основен фактор, обуславящ динамиката в 
общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Допълнително негативно влияние 
оказват социално-икономическите фактори и най-вече проблемите със здравното осигуряване и 
обслужване на населението, както и спада в неговия жизнения стандарт. Като допълнителен 
неблагоприятен фактор за повишаването на преждевременната смъртност на населението в активна 
възраст са социално значимите заболявания, свързани с действието на рискови фактори като 
нерационално хранене, тютюнопушене, стрес и др. В резултат на комплексното въздействие на 
тези фактори след 2009 г. стойностите на смъртността в община Момчилград превишават средните 
за област Кърджали.  Независимо от това, те остават по-ниски от средните за страната и Южния 
централен статистически район. Основен демографски фактор за това е по-късно започналият 
процес на демографско остаряване, обуславящ по-малкия относителен дял население над 
трудоспособна възраст в община Момчилград.  

През периода 2007-2012г. настъпват съществени промени в естествения прираст на 
населението на община Момчилград. До 2009г. неговите стойности са положителни, а от 2010г. са с 
отрицателен знак. Отрицателните стойности на естествения прираст са по-високи от средните за 
област Кърджали и се доближават до тези в Южния централен статистически район. Стойностите 
за общината са значително по-ниски от средните за страната и областите със силно влошена 
демографска ситуация. Независимо от това, по-нататъшното запазване на отрицателен естествен 
прираст ще е един от основните фактори за загуба на демографски потенциал и ще ограничава 
цялостното социално-икономическо развитие на общината. Отрицателният естествен прираст в 
комбинация с остаряването на населението влошава още повече неговите възпроизводствени 
възможности. Сред възможностите за намаляване на негативните тенденции в естественото 
възпроизводство на населението са мерките с пронаталистичен характер, както и тези насочени към 
подобряване на условията и начина на живот на населението. Като такива могат да бъдат мерките за 
стимулиране на раждаемостта, повишаването на заетостта и жизнения стандарт на населението. 
Специално внимание трябва да се отдели на подобряването качеството на здравното обслужване 
като цяло и на специализираните социални грижи за възрастните хора. Резерви съществуват и чрез 
намаляване на преждевременната и детската смъртност, особено при някои социално слаби слоеве 
от населението. 
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• Тенденции за развитие 
Миграции 
Миграциите или механичното движение на населението, заедно с неговото естествено 

възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на определена територия. За 
количественото измерване на миграциите се използват редица показатели. Те се изразяват с 
коефициентите за миграционна подвижност на населението, за интензивност на заселванията и 
изселванията, за механичен или миграционен прираст на населението и др. През целия период 
2007-2012 г. населението на община Момчилград има отрицателен механичен прираст. Разликата в 
абсолютния брой на изселените и заселените варира от 64 души през 2012г. до 202 души през 
2010г.  През периода се наблюдава увеличаване на изселванията с цел намиране на по-
високоплатена трудова заетост в по-големите градове на страната или зад граница. Свидетелство за 
това са организираните автобусни превози от областта в т.ч. и от община Момчилград към страни 
от Западна Европа. Повишената интензивност на изселвания на населението е резултат от 
съществуващата влошена икономическа ситуация, високо равнище на безработица и нисък жизнен 
стандарт, както и от проблеми с развитието на здравеопазването, социалните грижи, селищната 
инфраструктура и др. Намаляването на изселванията в края на наблюдавания период се дължи най-
вече на постепенното изчерпване на контингента от население с най-силно изразена емиграционна 
нагласа.  

Като благоприятен факт може да се отчете известното повишаване на броя на заселените през 
2012 г. Това, заедно с по-малкия брой изселени, също води към понижаване на отрицателния 
механичен прираст на населението. 

 Таблица 11  
Година Заселени Изселени Механичен 

прираст 

2007 193 364 -171 

2008 99 205 -106 

2009 77 275 -198 

2010 173 375 -202 

2011 71 181 -110 

2012 124 188 -64 

Механичен прираст на населението в община Момчилград 2007-2012г. (брой)  
Източник: НСИ 
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Източник: НСИ 
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В структурно отношение сред емигрантите от общината преобладават младите хора на 
възраст до 35 години. Интерес от демографска и социологическа гледна точка представлява фактът, 
че през целия наблюдаван период, с изключение на 2012г., жените са повече от мъжете както при 
изселените, така и при заселените. Емигрирането на население в трудоспособна и репродуктивна 
възраст има и ще има сериозни икономически и социални последици за бъдещото развитие на 
общината. Освен до недостиг на квалифицирана работна сила емиграцията води и до негативни 
последствия върху възпроизводството на населението. Изселванията на младо население и особено 
на жени във фертилна възраст понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост през 
следващите десетилетия. Мотивите за изселване от общината през последните години се свързват 
най-вече с търсенето на трудова заетост с по-високи доходи, водеща до промяна в жизнения 
стандарт. Не на последно място като мотивация е промяната в условията на живот, свързани с 
осигуряване на по-добра жизнена среда, както и с възможностите за получаване на по-високо 
образование и съответстваща на него професионална реализация.  

Съществуващата понастоящем демографска ситуация в община Момчилград може да бъде 
определена като неблагоприятна. В резултат на отрицателния естествен и механичен прираст 
нейното население ще продължава да намалява и през следващите години. При запазване на 
средния темп на намаление от изследвания период, може да се очаква, че през 2020г. населението 
на общината ще намалее с около 600 души. 
 

3.2 Структура на заетостта 

По данни от преброяването през 2011г. общият брой население на 15 и повече навършени 
години в община Момчилград е 14139 души, или 10,7 % от общия брой на това население в област 
Кърджали. Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени 
години, които са заети или безработни. Броят на икономически активните лица в общината е 6561, 
които представляват 46,4 % от населението на 15 и повече навършени години. По този показател 
община Момчилград се изравнява със средната стойност за област Кърджали – 46,5 %.  Броят на 
заетите в общината е 5276 души, а на безработните 1285. Отношението на техните дялове 80,4:19,6 
е също около средното за областта 81,0:19.0. 

По отношение на икономически неактивните лица, община Момчилград заема челно място 
при учащите (12.2 %) заедно с община Джебел. Пенсионерите заемат относително малък дял 
(50.7%) в сравнение с другите общини на територията на област Кърджали.  

В следващата таблица са посочени брой на предприятията по групи по броя на заетите в тях, 
както и различни показатели за приходи, разходи, възнаграждения и други. Ясно личи, че най-
голям брой са предприятията с до 9 човека персонал. 



                    

 

19 

 
 
 

Таблица 12 

Групи 
предприятия 

според 
заетите в тях 

лица 

Предприя
тия 

Произведе
на 

продукция1 

Приход
и от 

дейност
та 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разхо
ди за  
дейно
стта 

Печ
алб
а 

Загуб
а 

Заети 
лица2 

Нает
и 

лица2 

Разходи за 
възнагражд

ения 

ДМ
А 

Бро
й 

Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 
Х и л я д и  л е в о 

в е 

ОБЩИНА            
МОМЧИЛГР
АД 461 49 353 70 902 66 124 62 758 

8 
172 701 2 349 1 964 10 073 

28 
700 

Микро до 9 
заети 438 12 720 26 707 24 666 23 632 

3 
526 610 874 502 2 276 

7 
803 

Малки от 10 до 
49 16 16 995 20 162 18 725 17 942 

2 
048 91 395 384 2 037 

10 
612 

*Средни и 
**Големи  7 19 638 24 033 22 733 21 184 

2 
598 - 1 080 1 078 5 760 

10 
285 

Източник: ТСБ Кърджали 
                   Забележка: 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
* Средни от 50 до 249 заети 
**Големи над 250 заети 
"-" няма случай 

 
За по-голяма ясното за това каква е ефективността по тези показатели, но вече на база на отделните отрасли и броя на 

предприятията в тях е изготвена следващата таблица. 
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Таблица 13 

Икономически 
дейности (А21) 

Предприятия 
 

Произведена 
продукция1 

 

Приходи от 
дейността 

 

Нетни 
приходи от 
продажби 

 

Разходи за  
дейността 

 
Печалба 

 
Загуба 

 

Заети 
лица2 

 

Наети 
лица2 

 

Разходи за 
възнаграждения 

 
ДМА 

 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 
ОБЩИНА 
МОМЧИЛГРАД 461 49 353 70 902 66 124 62 758 8 172 701 2 349 1 964 10 073 28 700 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И 
РИБНО СТОПАНСТВО .. .. .. .. .. .. 51 .. .. .. 747 
B ДОБИВНА 
ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
C ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 61 27 370 28 622 27 146 24 913 3 527 230 1 157 1 115 5 833 15 363 
D ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
E ДОСТАВЯНЕ НА 
ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - - - - - - - - - - - 

F СТРОИТЕЛСТВО 18 7 082 8 655 6 969 7 077 1 511 .. 109 98 417 2 489 
G ТЪРГОВИЯ; 
РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 216 3 239 16 482 16 010 15 569 1 087 225 414 226 1 177 2 045 
H ТРАНСПОРТ, 
СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 28 2 323 2 504 2 377 2 287 242 .. 58 35 149 444 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 55 2 504 3 529 3 382 3 045 556 87 223 174 760 1 813 
J СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 5 .. .. .. .. .. .. 24 22 127 .. 
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L ОПЕРАЦИИ С 
НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ 4 103 103 103 48 52 - 3 - - 646 
M ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 12 361 378 342 317 56 - 23 17 73 35 
N 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 3 90 91 91 66 .. .. 3 - .. .. 

P ОБРАЗОВАНИЕ 5 84 456 84 .. 20 - 30 .. .. .. 
Q ХУМАННО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 18 1 647 1 886 1 617 1 437 429 - 116 99 698 484 
R КУЛТУРА, СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 122 138 122 66 60 - 7 .. 12 .. 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 18 134 136 136 89 47 .. 26 10 29 .. 

            

Източник: ТСБ Кърджали 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

".." Конфиденциални данни 
"-" няма случай 

 
Най- голям брой предприятия има в Търговия и ремонтни дейности, но най- много заети има в Преработващата промишленостс най-
големи приходи, печалби и произведена продукция
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След като се изясни броя на предприятията в отделните отрасли в следващата таблица са 
посочени заетите и безработните, но на база населено място. Разгледани са всички населени места  в 
Общината, разбирасе най – много заети са в града и съответно най- много безработни. 

Таблица 14 
Области, Общини 

Населени места Общо 
Икономически активни Икономически 

неактивни Общо Заети Безработни 
МОМЧИЛГРАД 14139 6561 5276 1285 7578 

ГР.МОМЧИЛГРАД 6680 4032 3276 756 2648 
С.АУСТА 182 65 46 19 117 
С.БАГРЯНКА 239 52 .. .. 187 
С.БАЛАБАНОВО 91 33 .. .. 58 
С.БИВОЛЯНЕ 165 14 9 5 151 
С.ВРЕЛО 129 19 19 - 110 
С.ВЪРХАРИ 119 35 35 - 84 
С.ГОРСКО ДЮЛЕВО 77 8 8 - 69 
С.ГРУЕВО 606 247 212 35 359 
С.ГУРГУЛИЦА 40 .. .. .. .. 
С.ДЕВИНЦИ 118 22 19 3 96 
С.ДЖЕЛЕПСКО 197 73 48 25 124 
С.ДРУМЧЕ 24 .. .. .. .. 
С.ЗАГОРСКО 121 49 41 8 72 
С.ЗВЕЗДЕЛ 426 215 139 76 211 
С.КАМЕНЕЦ 29 4 4 - 25 
С.КАРАМФИЛ 262 120 88 32 142 
С.КОНЧЕ 229 49 31 18 180 
С.КОС 97 39 35 4 58 
С.КРЕМЕНЕЦ 39 8 .. .. 31 
С.ЛАЛЕ 231 79 59 20 152 
С.ЛЕТОВНИК 42 5 .. .. 37 
С.МАНЧЕВО 1 .. .. .. .. 
С.МОМИНА СЪЛЗА 24 13 .. .. 11 
С.НАНОВИЦА 418 157 110 47 261 
С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО 305 107 98 9 198 
С.ОБИЧНИК 18 7 4 3 11 
С.ПАЗАРЦИ 153 29 11 18 124 
С.ПИЯВЕЦ 65 22 .. .. 43 
С.ПЛЕШИНЦИ 34 .. .. .. .. 
С.ПОСТНИК 214 45 45 - 169 
С.ПРОГРЕС 274 137 109 28 137 
С.ПТИЧАР 228 110 57 53 118 
С.РАВЕН 303 100 81 19 203 
С.РАЛИЦА 45 16 .. .. 29 
С.САДОВИЦА 37 3 3 - 34 
С.СВОБОДА 98 34 31 3 64 
С.СЕДЕФЧЕ 147 25 22 3 122 
С.СЕДЛАРИ 170 52 52 - 118 
С.СЕНЦЕ 33 8 .. .. 25 
С.СИНДЕЛЦИ 292 135 131 4 157 
С.СОКОЛИНО 396 138 117 21 258 
С.СЯРЦИ - - - - - 
С.ТАТУЛ 85 42 30 12 43 
С.ЧАЙКА 210 39 33 6 171 
С.ЧОБАНКА 238 122 77 45 116 
С.ЧОМАКОВО 42 7 7 - 35 
С.ЧУКОВО 166 40 .. .. 126 
С.ЮНАЦИ - - - - - 

Източник: НСИ 
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Най-висок е коефициентът на заетост в община Кърджали - 51.0%, или с 4.6 процентни пункта 
по-висок от този за областта. Община Момчилград се намира на четвърто място с 45.5 %. Най-нисък 
коефициент на заетост има в общините Черноочене (37.1%) и Джебел (38.9%). 

Фиг.2 

 
• Структура по отрасли и структури по сектори на дейност 

В следващата таблица са посочени брой заети лица /мъже и жени/ в отделните отрасли. 
Направена е съпоставка между град Момчилград и селата. 

Таблица 15 

 
Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове икономически дейности в община Момчилград по местоживеене и 

пол, 2011 г.,  

Източник: НСИ 
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Общината се отличава с голям дял на заетите с професии, свързани с монтажи и машинни 
оператори, заети с услуги за населението, търговията и охраната и неквалифицирани, докато с 
относително най-малък дял са заетите с професии свързани с въоръжените сили, техници, помощния 
административен персонал и ръководните длъжности. 

Равнището на безработица е важен показател за икономическата ситуация във всяка една 
административно-териториална единица. През последните години в община Момчилград броят на 
безработните се запазва относително висок. Регистрираните безработни в бюрото по труда през 
2012г. е по-голям от този през 2011г., но въпреки това остава по-нисък в сравнение с равнището от 
2010г.  

Равнището на безработица в община Момчилград през 2012г. е 14,2%. Тази стойност е над 
средната за страната (11,1%), но по-ниска от тази за област Кърджали (15,1 %). Стойността за 
общината е значително по-ниска в сравнение с други общини в областта - Джебел (29,9%), Кирково 
(23,8%), Ардино (25,8%) и Крумовград (18,0%). В това отношение с по-добри показатели са само 
общините Кърджали (9,7%)  и  Черноочене (11,0%). 

Фиг. 3 

 

По отношение на възрастовите характеристики, най-голям е относителният дял на 
регистрираните безработни от възрастовите групи над 55г. и 50-54г. Както в останалите части на 
страната, хората в пред пенсионна възраст най-трудно намират работа. В този случай община 
Момчилград не прави изключение от общите тенденции в страната и областта. Освен населението в 
пред пенсионна възраст, като рисков контингент от гледна точка на безработицата са и младежите до 
29 г. Като допълнителен неблагоприятен фактор за общината и областта като цяло е по-ниското 
образование и квалификация на младите хора. Относителният дял на безработните младежи до 29 г. в 
общината е 12,1 %. По този показател община Момчилград се нарежда на 3 място в областта след 
общините Крумовград и Кърджали 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в община Момчилград е на относително 
ниски нива спрямо средните за страната. Въпреки това общината бележи подобрение – през 
последните години се наблюдава нарастване на разходите за материални дълготрайни активи в 
основните сектори на икономиката. Равнището на безработица (11%) е над средното за страната, но 
ниската стойност на нетните приходи от продажба на наето лице са косвен показател за по-ниска 
производителност и конкурентоспособност на местната икономика и продукцията, произвеждана в 
общината. 

В разгара на кризата (2011 г.) заетостта в общината е една от най-ниските в страната, но през 
последните две години се наблюдава подобрение, като заетостта вече доближава 45% при населението 
на 15 и повече години. Официалните данни за безработицата показват трудно обясними ниски нива, 
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но и самата статистика поставя под въпрос верността на данните. Разминаването донякъде се обяснява 
и с много ниската степен на икономическа активност, което означава, че много хора, които не работят, 
не се броят официално като безработни. 

През последните години се отчита известен ръст на броя на предприятията, но общината 
продължава да се характеризира с малко на брой предприятия спрямо населението, които са с по-
ниска производителност и конкурентоспособност на фона на средното за страната. Наблюдава се 
известна обвързаност на икономическите реалности в общината с политическите процеси в страната, 
например при обществените проекти в строителството и политиката към тютюнопроизводителите. 

В секторен план, с водещо значение за икономиката на общината са тютюнопроизводството и 
преработващата промишленост, и по-конкретно хранително-вкусовата промишленост и текстилната и 
шивашката промишленост. Данните за пазара на труда сочат, че промишлеността осигурява 
сравнително повече работни места спрямо страната, докато търговията не съумява да достигне нивата 
на заетост, които се наблюдават в други области. 

Към края на 2012 г. усвоените европейски средства по оперативните програми на човек от 
населението изостават от средните темпове за страната. Преките чуждестранни инвестиции са 
сравнително малко. 

 
• Социална и професионална категоризация 

Разпределението на безработните по степен на завършено образование показва изразен превес 
на категорията с основно и по-ниско образование. Като относителен дял безработните с основно и 
начално образование са 73,3% от общия брой на безработните в община Момчилград. 

• Тенденции на развитие 

Възможности за стимулиране на предприемачеството с цел повишаване заетостта и генериране на 
растеж. Взимане на мерки за стимулиране на раждаемостта, повишаване на заетостта и жизнения 
стандарт на населението. 

 

3.3 Икономическа база 
• Отрасли 

През последните години в икономиката на общината се забелязва неблагоприятната тенденция 
на намаляване стойностите на всички основни икономически показатели (приходи, наети лица, 
фирми и т.н), особено сравнено с процесите протичащи на национално ниво. 

В следващата таблица са посочени всички отрасли участващи в икономическите дейности на 
Община Момчилград. 

Таблица 16 

Икономически дейности (А21) ¹ 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И 
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

F СТРОИТЕЛСТВО 
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G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

P ОБРАЗОВАНИЕ 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

Източник: ТСБ Кърджали 
 
По данни на ТСБ Кърджали нефинансовите предприятия в Общината към 2013г. са 461. Добър 

показател е тов , че от 2011 до 2013 се наблюдава покачване на броят им. 
 

Таблица 17 
Области  
Общини 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ОБЩИНА       

МОМЧИЛГРАД 453 454 471 447 452 461 

Източник: ТСБ Кърджали 
 

Фиг.4 

453
454

471

447

452

435

440

445

450

455

460

465

470

475

Брой на предприятията в Община
Момчилград

453 454 471 447 452

2008 2009 2010 2011 2012

 
Източник: ТСБ Кърджали 

 
В следващата таблица са показани икономическите показатели за период от 2007-2013г. , които 

са за целия Южен централен район, като ясно личи че всички показетели са с растеж.  
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Таблица 18 
БВП, статистически 
зони 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

БЪЛГАРИЯ 62 358 71 289 70 562 71 904 78 434 80 044 80 282 

Южен централен район 9 057 10 042 9 982 10 151 11 029 11 384 11 457 
       (лв.) 
БВП на човек от нас., 
статистически зони 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

БЪЛГАРИЯ 8 141 9 351 9 303 9 544 10 674 10 956 11 050 

Южен централен район 5 843 6 513 6 511 6 674 7 473 7 761 7 858 
      (млн.лв.)  
БДС, статистически 
зони 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

БЪЛГАРИЯ 52 748 59 727 60 936 62 109 68 299 68 876  
Южен централен район 7 661 8 413 8 620 8 768 9 604 9 795  
      (млн.лв.)  
БДС по икономически 
сектори 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

БЪЛГАРИЯ 52 748 59 727 60 936 62 109 68 299 68 876  
   Селско и горско 
стопанство 2 951 4 277 3 093 3 169 3 715 3 747  
   Индустрия 16 448 18 032 18 817 17 254 20 494 20 727  
   Услуги 33 350 37 418 39 026 41 686 44 091 44 402  
      (млн.лв.)  
БДС по икономически 
сектори 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Южен централен район 7 661 8 413 8 620 8 768 9 604 9 795  
   Селско и горско 
стопанство 724 1 044 670 719 863 847  
   Индустрия 2 877 2 958 3 232 3 151 3 608 3 728  
   Услуги 4 060 4 412 4 718 4 897 5 134 5 220  

Източник: ТСБ Кърджали 
 

За да се определи икономическото развитие на всеки отрасъл трябва да се направи извлечение за 
нетните приходи на всеки. В следващата таблица са посочени нетните приходи за отраслите за 2013г. 
в %. С най-добър показател е Преработващата промишленост следвана от Търговията и ремонта на 
автомобили и мотоциклети. 

Таблица 19 

% 

Икономически дейности (А21) ¹ 
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 100 100 100 100 100 100 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 11,08 4,22 .. .. .. .. 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ - - - .. .. .. 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 33,03 29,92 36,88 37,83 36,52 41,05 
D ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА - - .. - .. .. 
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E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - - - - - - 

F СТРОИТЕЛСТВО 19,40 19,44 9,49 5,26 7,23 10,54 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 27,03 31,52 34,14 32,59 27,79 24,21 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 3,32 3,75 3,96 4,28 4,35 3,59 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1,49 3,74 2,18 4,16 4,36 5,11 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 0,64 1,28 .. .. .. .. 
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ - .. .. 0,11 0,15 0,16 
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0,30 0,41 0,41 0,39 0,33 0,52 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 0,02 .. .. .. .. 0,14 

P ОБРАЗОВАНИЕ 0,11 0,14 0,14 0,18 0,16 0,13 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 3,40 4,38 2,83 2,83 2,51 2,45 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 0,07 0,11 0,25 0,38 0,26 0,18 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 0,11 0,07 0,11 0,18 0,19 0,21 

       
1 икономическите дейности, представени в област 

Кърджали       

".." Конфиденциални данни       

"-" няма случай       

Източник: ТСБ Кърджали 
 

За да се определи ефективността на отделните отрасли са извлечени и посочени в следващата 
таблица стойностите за нетните приходи. 

Таблица 20 

Хил. лв 

Икономически дейности (А21) ¹ 
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 58384 51245 52 476 55 207 62 663 66 124 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 6470 2162 .. .. .. .. 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ - - - .. .. .. 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 19283 15331 19 352 20 884 22 887 27 146 
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА - - .. - .. .. 
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - - - - - - 

F СТРОИТЕЛСТВО 11327 9964 4 979 2 902 4 530 6 969 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 15782 16150 17 915 17 994 17 412 16 010 



                    

 

29 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 1937 1921 2 076 2 364 2 727 2 377 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 869 1917 1 143 2 296 2 732 3 382 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 376 655 .. .. .. .. 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - .. .. 59 91 103 
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 175 210 217 218 207 342 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 13 .. .. .. .. 91 

P ОБРАЗОВАНИЕ 62 70 72 98 103 84 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 1981 2245 1 486 1 561 1 574 1 617 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 42 55 133 209 165 122 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 67 35 56 102 119 136 
1Икономическите дейности, представени в област 

Кърджали 

".."Конфиденциални данни 
"-" няма случай 

Източник: ТСБ Кърджали 
 

Селско стопанство  
В община Момчилград 2 734 домакинства се занимават с животновъдство (78,45% от 

домакинствата, развиващи селскостопанска дейност), което е над средното за областта 74,5%, като 
почти 100% от животните са частна собственост. В общината се отглеждат характерните за областта 
животни – говеда (в т.ч. крави), птици, кози, овце и пчелни семейства. Животните се отглеждат в 
семейни стопанства (5-7 животни), няма големи ферми. В преобладаваща част от случаите животните 
се отглеждат при примитивни условия, липсва контрол на качеството на произвежданата продукция. 
Познанията на стопаните са недостатъчни, липсва адекватна информация за възможностите за 
прилагане на нови технологии и по-добра пазарна реализация. 

Таблица 21 
Година Говеда в т.ч. крави овце и кози Еднокопитни 
2009 5478 1770 15886 190 
2010 7170 4463 16627 187 
2011 7220 4483 17129 190 
2012 7649 4264 18660 190 
2013 8513 4043 18616 104 

Животновъдство в община Момчилград, 2009-2013 (брой) 
 Източник: Община Момчилград 
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Източник: Община Момчилград 
Животновъдството в общината има характера на натуралното стопанство. Отглеждат се 

предимно крави за мляко и месо, добре развито е и овцевъдството. В личните стопанства се отглеждат 
също птици, кози,  и пчелни семейства. 

Над 50% от селскостопанския фонд на общината е представен от пасища и мери, докато 
обработваемата земя на територията на община Момчилград представлява близо 40%. Площта на 
горския фонд надвишава площта на селскостопанския, като едва 1,2% от фонда е частна собственост.  

 
 Таблица 22 

Община ССФ всичко В това число Горски фонд 
  Обработваема 

земя 
Пасище, мери Друга  

Момчилград 159269  
 

62557 
 

81851 
 

14861 
 

178994, от тях 
2180 частна 
собственост  

Разпределение на селскостопански и горски фонд, 2011 (дка) 
 Източник: Областна дирекция „Земеделие“ 

От общия размер на обработваемата площ 53.2% заемат нивите и 28.5 % естествените ливади.  
 

Таблица 23 
Община Обработваема земя (дка), в това число: 

 Общо държавна общинска Частна Ост. фонд Друга 

Момчилград 62557 1230 1106  

 

28126  

 

29846  

 

2249  

 

Обработваема земя по форма на собственост, 2011г. 
  Източник: Областна дирекция „Земеделие“ 

 
Пустеещите земи в общината са 35 401 дка (24% от земеделските земи). Причините за наличие 

на пустеещи земи в областта са няколко: обезлюдяване на част от селата, слаби и нископродуктивни 
земи и свързаните с тях ниски доходи на населението, което се изхранва предимно от земеделие, 
високите разходи, необходими за отглеждане на земеделска продукция, трудности по опазване на 
културите и нежелание при голяма част от населението да отглеждат други култури освен тютюн.  

Финансовото състояние на земеделските стопанства е лошо, липсват средства за закупуване на 
съвременна техника и за провеждане на агротехнически мероприятия с по-продължителен ефект, 
което сериозно намалява ефективността на стопанската дейност. Отсъствието на крупни земеделски 
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стопанства намалява възможностите за въвеждане на земеделска техника и поддържане на изградените 
хидро-мелиоративни системи. Вследствие на това намалява продуктивността и производителността на 
труда, което в значителна степен определя ниската конкурентоспособност на селско-стопанския 
сектор. Намаляват възможностите за пазарна реализация на произведената продукция, поради по-
високата й себестойност на продукцията. 

Пазарът на земята в района е слабо развит, което допълнително допринася за ниската 
ефективност на земеделието.  

Таблица 24 
Община 2010 2011 

Продадена земя Продадена земя 
Бр. Сделки Дка Бр. сделки Дка 

Момчилград  21 68,900 16 113,992 

Пазар на земя в община Момчилград 
 Източник: Областна дирекция „Земеделие“ 

 
Регистрирани земеделски производители през 2011 г. са 647 броя. Регистрацията е свързана 

предимно с политиката по субсидиране на селскостопанските производители. Земеделието в 
общината е основано на натуралното стопанство, с моноотраслова структура и ниска ефективност. 

 
Таблица 25 

Oбщина ССФ, 
общо  
в т.ч. 
ОЗ 

ОЗ Държав-
на 

Общинс-
ка 

Част-
на 

Остатъ-
чен 
 фонд 

Религ. Чужде-
странна 

Юрид. 
лица 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

Момчилград 159269 62557 1230 1106 28126 29846 200 1449 600 

Собственост на селскостопанския фонд 
 Източник: Обща агро-характеристика на 

област Кърджали за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 
 

Растениевъдството е представено главно от тютюнопроизводството, отглеждането в последните 
година на незначителни площи с пшеница и ечемик. За лични нужди се отглеждат боб, картофи и 
зеленчуци. 

Таблица 26 
Години Декари Производство/среден 

добив 
Брой 

тютюнопроизводители 
2009  5790 830/140 952 
2010  4655 480/103 894 
2011 2200 330/150 760 
2012 1083,5 120/110 349 
2013 500 60/120 230 

Тютюнопроизводство на територията на община Момчилград 
Източник: Община Момчилград 

Зеленчукопроизводството е възможна алтернатива за селища, разположени главно по течението 
на р. Върбица и Нановишката река. Изисква добри пазари и поливни съоръжения като има потенциал 
и за развитие на биологично производство на някои зеленчуци.  
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Таблица 27 

Култура декари производство – тона 
Пипер – капия 140 250 
Картофи  10 10 
Домати  20 70 
Домати оранжерийни 80 1200 
Краставици  2 5 
Ябълки 30 15 
Череша 22 11 
Сливи 20 16 
Праскови 12 8 
Круши 10 8 
Орехи 40 8 

Производство на зеленчуци и овощни видове в Община Момчилград    2013   
Източник: Община Момчилград 

 
Горският фонд обхваща 178 994 дка., около 50% от територията на общината. Основно са 

представени дъб, бук, габър. Това определя слабият принос на съответните икономически дейности 
към развитието на общината. Естествените насаждения представляват 65,8% от залесената площ, от 
които широколистните са 65,4%. Обща леситост - 31,2%. 62% от горите са с основно 
дървопроизводителни и средообразуващи функции, останалите 37,9% - защитни и рекреационни 
гори. 

На територията на общината съществува система от 23 микроязовири и водоеми с обща площ 3 
628 дка. Изградените хидромелиоративни съоръжения (напоителните площи са 18 879 дка) в голямата 
си част са неизползвани и неподдържани. Основната причина е възстановяването на частната 
собственост върху земята и създаването на нови кооперации, които нямат финансовите ресурси за 
поддръжка и изграждане на нови хидромелиоративни съоръжения. В настоящия момент 
използваемите напоителни системи са по-малко от 5 % от съществуващите. Техническото състояние е 
крайно незадоволително и на много от местата е необходимо да бъдат изградени нови на мястото на 
вече съществуващите. На много места от полетата липсват основни хидромелиоративни съоръжения. 

Запазването, обновяването и създаването на нови поливни площи ще спомогне за развитието на 
по-ефективно и конкурентноспособно земеделие. Това е важно условие и за развитие на земеделието 
в посока на алтернативни (биологични) производства, както и възстановяване на 
зеленчукопроизводството в региона. Възстановяването на хидромелиоративната мрежа е свързано с 
привличане на инвестиции и следва да се съобрази с особеностите на дребните земеделски 
стопанства. 

Необходимо е съкращаване на площите засети с тютюн и пренасочване на селските стопанства 
към отглеждане на друг тип култури, свързани с използването на сравнителни предимства за 
производство от гледна точка на климат, почви и човешки фактор. Зеленчукопроизводството е 
възможна алтернатива за селища, разположени главно по течението на р. Върбица и Нановишката 
река. Изисква добри пазари и поливни съоръжения като има потенциал и за развитие на биологично 
производство на някои зеленчуци. 

Необходима е диверсификация на земеделските продукти, които да осигурят и устойчивост на 
земеделските производители. В това отношение съществуват благоприятни условия за култивиране на 
лечебни растения, и създаване на трайни насаждения от горскоплодни култури (лешници, бадеми, 
орехи). 

Биологичното земеделие може да се използва на този етап само пилотно тъй като все още 
липсва опит, практика и най-вече развит пазар и преработвателни мощности които да оставят по-
голяма част от добавената стойност в местните общности. 
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Необходими са мерки за окрупняване на земеделските площи и изграждане на прилежаща 
инфраструктура (хидромелиоративна, преработвателна, транспортна), което да оправдае и позволи 
инвестирането в техника и човешки ресурс за развитието на растениевъдството. 

Развитието на ефективно земеделие изисква и уедряване на съществуващите земеделски площи. 
Това би имало не само икономическо значение, но и социално и екологично значение за общината. 
Уедряването на земята може да бъде подпомогнато чрез създаване на информационна система на 
земеделската земя, която да поддържа данни за собствеността и кадастъра на земята. 

Основните проблеми пред селското стопанство са: 
- Семейните земеделски стопанства са от затворен тип, земята се обработва почти 

без използването на техника, не се провеждат агротехнически мероприятия, което води до 
ниски добиви.  

- Пазарната реализация на селскостопанската продукция е силно затруднена, а 
предлаганите цени често са под себестойността на продукцията. Изключение е 
реализацията на произведения тютюн, където въпреки възможността за закъсняване на 
разплащанията с производителите изкупната кампания е на задоволително ниво; 

- Липсва модерна селскостопанска техника и съвременен сграден фонд, както и 
финансови ресурси за технологично обновяване на земеделските стопанства. Липсват 
познания за адекватно провеждане на агротехническите мероприятия, влагането на 
минерални торове и препарати за растителна защита се извършва хаотично; 

- Съществуващата тенденция е към намаляване на обработваемите земи, намалена 
употреба на торове и химикали за растителна защита, намаляване броя на рогатия 
добитък. 

 
Промишленост 

С най-голямо значение за развитието на промишлеността в общината са подсекторите текстилна 
и хранително-вкусова промишленост. Преработвателните предприятия ползват като суровини 
продуктите от селското стопанство, а леката промишленост – предимно текстилни суровини от внос 
или произвеждани извън региона. Конкурентно предимство се явява ниското равнище на заплащане 
на труда, което провокира инвестиционната активност в отрасли с ниска брутна добавена стойност, 
каквито на територията на общината са предприятията от текстилната промишленост. Характерно за 
местната икономиката е концентрацията на промишленото производство в общинския център. 
Преработващата и леката промишленост с леки изключения са разположени в град Момчилград и 
някой от по големите селище в общината – с. Груево, с. Звездец, с. Равен, с. Нановица. 

На територията на общината има налични значителни залежи на минерални ресурси, които 
дават възможност за развитие на добивната промишленост. В общината ще се добиват полиметални 
руди със сребърно и златно съдържание в рудник на „ГОРУБСО”. Рудите, добити по открит способ, 
ще се преработват в действащите мощности на Обогатителната фабрика. Съществува проблем с 
възстановяването на терените в близост до трите рудника, а контрола по пречистването на 
промишлените води от рудодобива не е ефективен. 

Важни за общината са залежите на перлити, които са база за развитие на бизнес и нови 
технологии, но и тук основния проблем е свързан със замърсяването на околната среда. При 
формирането на нетните приходи по отрасли с водещо значение през 2011 г. в икономиката на 
община Момчилград е подсектор „Преработваща промишленост”, даващ значителна част от 
приходите - 42,4% и ангажиращ 31,7% от наетите. Тези данни потвърждават традиционно голямото 
значение на отрасъла за местната икономика.  
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Таблица 28 
ОБЩИНА Произведена 

продукция 
Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

ДМА 

Хиляди левове 

Момчилград 37148 55242 51245 22059 

Промишленост в община Момчилград 2011                           
 Източник: ОСР на област Кърджали 2014-2020 

 
По своя характер (брой на заетия персонал) предприятията в общината могат да се разделят на: 

- Микро предприятия - ЕТ „Емса - Саджит Мустафа“, „Добруджа“ ООД, ЕТ „Ера-4 - 
Ерхан Ахмед“,  „Промтех“ ООД, „Наркооп ТПК“, ЕТ „Сефа - Севдие Юсеин“, ЕТ „Шишо - Бирол 
Мустафа“, ЕТ „Мърфи - Бехчет Хайдар“, „Пеликан МГ“ ООД, „БКС-93“ ЕООД, „Шенхай“ ЕООД, 
ЕТ „Дени –Дениз Ариф“, „Фейт“ ООД; 

- Малки предприятия - ЕТ „Светлини - Ергун Бахри“, „Родопастрой“ ООД, 
„Родопстрой – 97“ ООД, „НАР“ ООД, „Мах 2000“ ООД, „Централ“ ООД, „НЕК ГРУП“ ЕООД, ЕТ 
„Мебелинвест-Себахтин“; 

- Средни предприятия – Унихранмаш“ ЕООД, ЕТ „Неджо - БГ- Гюнай Мехмед“, 
Б.В.К. „Винифера“ ООД, „Туна Деним“ ЕООД; 

По своята отраслова принадлежност те покриват широк спектър – шивашка, хранително вкусова 
промишленост, строителство и други. 

Община Момчилград е на второ място в област Кърджали по брой работещ бизнес от 
нефинансовия сектор през 2013 г. (с 461 бр.) след община Кърджали. 

Таблица 29 

2009 г. 454 
2010 г.  471 
2011 г.  447 
2012г 452 

2013г. 461 

Брой нефинансови предприятия в община Момчилград                        

Източник: ТСБ Кърджали 

• Структура на собствеността  
Собствеността на предприятията е изцяло частна. 
Що се отнася до собствеността на земята в следващата таблица се вижда, че в Общината има 

държавна, общинска, религиозна и дори чуждестранна собственост. 
Таблица 30 

Oбщина ССФ, 
общо  
в т.ч. 
ОЗ 

ОЗ Държав-
на 

Общинс-
ка 

Част-
на 

Остатъ-
чен 
 фонд 

Религ. Чужде-
странна 

Юрид. 
лица 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

площ  
дка 

Момчилград 159269 62557 1230 1106 28126 29846 200 1449 600 

Собственост на селскостопанския фонд 
Източник: Обща агро-характеристика на област Кърджали за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 
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• Ефективност 
Община Момчилград има голям потенциал за развитие на всички отрасли. На територията на 

общината има налични значителни залежи на минерални ресурси, които дават възможност за 
развитие на добивната промишленост. В общината ще се добиват полиметални руди със сребърно и 
златно съдържание в рудник на „ГОРУБСО”. Рудите, добити по открит способ, ще се преработват в 
действащите мощности на Обогатителната фабрика. Съществува проблем с възстановяването на 
терените в близост до трите рудника, а контрола по пречистването на промишлените води от 
рудодобива не е ефективен. 

За да се постигне по-голяма ефективност в тези отрасли са необходими инвестиции за нови 
технологий и проучвания. Много важно за да се постигнат долри резултати е и намесата на държавата 
и общината като ръководни органи.  

Леката промишленост има потенциал за развитие. Голямо предимство е близосттана Общината 
с границата с Турция и Гърция. Това подпомага развитието на шивашката промишленст. Продукцията 
е предимно за износ.  На тази база може да се направи извода,  че ефективността в този секторе под 
възможносттите.  

В подсекторите текстилна и хранително-вкусова промишленост са наети близо 90% от наетите в 
промишлеността лица, като само в текстилната (в т.ч и шивашката) промишленост са ангажирани 
близо 60%, основно женска заетост. Вложените инвестиции също са най-сериозни в текстилната 
промишленост. Като голям работодател в общината се отличава „Галс Текстил - Лейла Кешджи“ 
ЕООД. Местните частни шивашки фирми работят предимно на ишлеме. Работните места не са 
устойчиви, няма наличие на дългосрочни инвестиции в сектора, липсва технологично обновление. 
Производството на шивашки изделия и трикотаж осигурява заетост предимно на жените, което 
обяснява и намаляването на делът на безработни жени до 55.2%. Текстилният бизнес не изисква 
огромни инвестиции, мобилен е и това дава възможност на предприемачите сравнително лесно да 
преместват производството си според интереса. От друга страна, бизнесът може да разчита на 
евтината работна ръка в региона. 

Машиностроителният сектор е представен от МЗ „Върбица“ (поделение на „Хранинвест – 
Хранмашкомплект“ АД Стара Загора), произвеждащ машини за леката промишленост. На 
територията на общината се намира и компанията „Промаш“ ООД развиваща проектантска, 
производствена и сервизна дейност на автоматизирани линии за хляб. Свиването на производството и 
намаляване на заетостта очертават неблагоприятни тенденции в развитие на този сектор в 
икономиката на общината. Това се отразява крайно неблагоприятно и върху приватизираното по-
малко предприятие „Родопи АД“ и няколкото малки частни фирми функциониращи на територията 
на община Момчилград. 

Селското стопанство е представено от отглеждането на предимно на тютюн, капия и говеда. И 
в този сектор имаме по-ниска ефективност от очакваното. С оглед на планинския характер на 
общината може да се определи насока за отглеждане на повече тютюн, фасул. От животновъдството 
да се търси възможност за увеличаванена стадата от кози, да се стимулира отглеждането на овце и 
дори на свине. 

За да се подобрят показателите във всички отрасли по отношение на ефективността – 
заетостта, добива и печалбите са необходими инвестиции за нови технологии, за подобряване на 
условията на работа, по добра политика на държавата и общината с цел стимулиране на вложенията. 

 
• Регионални характеристики  

С най-голямо значение за развитието на промишлеността в общината са подсекторите 
текстилна и хранително-вкусова промишленост. Преработвателните предприятия ползват като 
суровини продуктите от селското стопанство, а леката промишленост – предимно текстилни суровини 
от внос или произвеждани извън региона. Конкурентно предимство се явява ниското равнище на 
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заплащане на труда, което провокира инвестиционната активност в отрасли с ниска брутна добавена 
стойност, каквито на територията на общината са предприятията от текстилната промишленост. 
Характерно за местната икономиката е концентрацията на промишленото производство в общинския 
център. Преработващата и леката промишленост с леки изключения са разположени в град 
Момчилград и някой от по големите селище в общината – с. Груево, с. Звездец, с. Равен, с. Нановица. 

Важни за общината са залежите на перлити, които са база за развитие на бизнес и нови 
технологии, но и тук основния проблем е свързан със замърсяването на околната среда. При 
формирането на нетните приходи по отрасли с водещо значение през 2011 г. в икономиката на 
община Момчилград е подсектор „Преработваща промишленост”, даващ значителна част от 
приходите - 42,4% и ангажиращ 31,7% от наетите. Тези данни потвърждават традиционно голямото 
значение на отрасъла за местната икономика.                                                                        

 Таблица 31 
ОБЩИНА Произведена 

продукция 
Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

ДМА 

Хиляди левове 

Момчилград 37148 55242 51245 22059 

Промишленост в община Момчилград, 2011,  
Източник: ОСР на област Кърджали 2014-2020 

 
4. Териториални проучвания 
4.1 Релеф 

Община Момчилград е разположена в Източни Родопи и по-конкретно е разпложена по рида 
Стръмни рид и долината на река Върбица. По отношение на морфоструктурата общината попада в 
Източнородопското структурно понижение, което от своя страна е заето от морски палеогенски 
седименти и еруптивни маси. То ги отделя от структурно изолираната Източнородопска плоска 
подутина, обхващаща Мъгленишкия рид и неговото северно подножие към Камилскодолския праг. 
Най-силно геоложко развитие е претърпял района през Кватернера, когато се е осъществило общо 
епейрогенно издигане, което има почти еднаква амплитуда с изключение на най-източните части на 
Хасковската хълмиста област около Свиленград. Поради това по течението на реките Върбица  е 
установена пълната серия на кватернерни тераси.  

Скалите, които се срещат в района са амфиболити, гнайси и други и в миналото е имало 
вулкански подводни ерупции като тези ерупции са били на три етапа. Вторият етап е станал през 
долния олигоцен и е заемал северните части на Стръмни рид а третият етап заема южните части на 
същия рид. Най-високи върхове са вр. Звездец-910м, вр. Черковище 871м.  При тази нмв, общината 
попада в равнинно-хлъмистия (200м-600м) и нископланинския пояс (600м-1000м) От гледна точка на 
земетресения можем да кажем че районът попада в зона на VII  степен по скалата на Медведев-
Шпонхойер-Карник.  

Голяма част от склоновете, особено тези, които са заети от податливите на денудацията 
вулкански туфи и туфити и палеогенски пясъчници, глинести лиски и мергели са подложени на силна 
съвременна ерозия. За интензивното проявяване на съвременната ерозия извънредно много спомага 
както масовото обезлесяване, така и продължителните летни засушавания и проливните есенни 
валежи. Ерозията, както и специфичния характер на терена оказват негативно влияние върху 
селищната и транспортната мрежа в района 
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4.2 Климат 
Според климатичната подялба, община Момчилград попада в континентално-средиземноморски 

климатичен пояс. Най-характерни черти на този тип климат са горещото лято и меката зима. 
Средногодишните суми на слънчевото греене са между 2100-2500 часа като максимумът на 
действителното слънчево греене е през месец юни като то е между 300 и 330 часа, а минимумът е през 
декември. 

Средногодишните темеператури в този район са между 11ОС-14ОС като средноянураските 
температури до 600 м са около 0,5ОС-1,5ОС.  В този климатичен пояс се наблюдават високи летни 
температури достигайки средни стойности до 23ОС, а температурните амплитуди достигат около 
20ОС  

От гледна точка на валежите в този район имаме ясно изразен зимен максимум и летен минимум 
като има нетрайна снежна покривка. Разпределение по месеци в този район най-много валежи падат 
месеците ноември и декември, а най-малко през летните месеци (август и септември). Като цяло 
валежните количества са между 600мм-700мм. 

По отношение на ветровете честата им посока е от север и северозиток като не е изключено и 
преориентиране на посоката. 

Като цяло климатът на общината е подходящ за отглеждане на топлолюбиви култури както и за 
производство на електроенергия. 
 

     4.3 Геология и хидрология 
Почви  

Община Момчилград попада изцяло в Южнобългарската почвена зона.  В изследвания район се 
срещат каналени горски почки, които се характеризират със съдържание на хумус между 1%-5% и 
дълбочина на почвения профил между 70см и 120см. Този почвен тип е разположен върху млади в 
геоложко отношение седименти и често са засегнати от ерозия. 

Покрай реките се срещат алувиално-ливадни почви. Те се образуват в речни тераси разположени 
върху алувиални наноси в условия на постоянно овлажняване. Хумусният хоризонт варира от 10см-
70см. Те са рохкави с голяма аерация и съдържанието на хумус е между 1%-5%.  

Друг тип почви, които се срещат в общината са делувиалните почви. Те са разпространени върху 
делувиално-пролувиалните шлейфове в подножието на склоновете. Хумусният хоризонт е с малка 
мощност до 15см-40см, а съдържанието е около 2.5%.  

Множеството литостратиграфски единици с различна хроностратиграфска принадлежност и 
пъстрата мозайка от тектонски единици, чиито скални обеми носят следи на различни по време и 
характер пликативни и дизюнктивни деформации, обуславящи геолого - тектонския строеж, 
хидрогеоложките условия, както и проявените физико - геоложки процеси и явления, очертават 
твърде разнообразни и сложни инженерно - геоложки условия на територията на община 
Момчилград. 

По литолого - петрографския състав на седиментите, метаморфитите и вулканитите и 
произтичащия от него широк диапазон на техните физико - механични свойства в 
приповърхностната геоложка среда, обект на антропогенно въздействие, се диференцират скални, 
полускални, глинести и рохкави инженерно - геоложки типове скали. По отношение на условията за 
изпълнение на строителната дейност (изкопи, насипи, фундиране на сгради и съоръжения и пр.), те се 
класифицират като земни и скални почви, както следва: 

- Строителни почви с кватернерна възраст: алувиални и пролувиално - делувиални песъчливи глини, 
разнозърнести пясъци и чакъли с глинести прослойки. Категория на изкопните работи - земни почви; 

- Строителни почви с палеогенска възраст: седиментогенни скали (алевролити, органогенни 
варовици, конглмерати, пясъчници и др.) и вулканогенни скали (туфи, туфити, латити, базалти, 
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андезити, андезитобазалти, трахириодацти, трахидацити с агломерати и перлити, туфозни пясъчници 
и варовици и др.). Категория на изкопни работи - скални почви; 

- Строителни почви с докамбрийска възраст: различни гнайси, шисти, гнайсошисти, лептинити, 
амфиболити, метаморфизирани базични вулканити, мрамори, кварцити, калкошисти и др.). Категория 
на изкопните работи-скални почви. 
 

Геоложки строеж 
На територията на община Момчилград попадат части от палеогенските депресии в  

Момчилградското понижение: Ардинска, Джебел - Зведелска и Крумовградска зона и скали на 
Родопската надгрупа, изградени от докамбрийски, палеогенски горноеоценски и олигоценски 
седименти и вулкангенно - седиментни скали и кватернерни образувания, покрити от културен слой 
(фиг. 6). 

Докамбрият е представен от Родопската надгрупа, включваща Метаморфизирани ултрабазити 
(метасерпентинити), Въчанска пъстра свита (гнайси, шсти, мрамори, амфиболити, кварцити, 
лептинити) и Чепеларска пъстра свита (гнайси, шисти, мрамори, калкошисти, амфиболити, кварцити). 

Ггорният еоцен включва Мергелно-варовикова, Въгленосно-песъчлива и Брекчоконгломератна 
задруга, както и Континентален теригенно-варовиков комплекс (олистостроми, брекчоконгломерати, 
конгломерати, пясъчници, алевролити, варовици). 

Палеогенът е представен от: 
- Задругата на първи кисел вулканизъм: пачка на кисели туфи, туфити, алевролити, органогенни 

(рифови) варовици;и Конглмератно-пясъчникова пачка; 
- Задругата на втори среднокисел вулканизъм: дребнопорфирни латити, пачка на среднокисели туфи, 

туфити, органогенни (рифови) варовици, пачка на конгломерати, пясъчници, среднокисели туфи и 
туфобрекчи;  

- Задругата на втори кисел вулканизъм: трахириодацти, трахидацити с агломерати и перлити, пачка 
на риолитови и риодацитови туфи и туфити, пачка на кисели и среднокисели туфи, туфити, туфозни 
пясъчници, туфозни варовици; 

- Задруга на трети среднокисел вулканизъм: Базалти, андезитобазалти, андезити, латити, абсарокити, 
шошонити, пачка на среднокисели туфи и туфити, Джебелска свита (пясъчници); 

- Задруга на трети кисел вулканизъм: Риолити, перлити, риодацити, Трахириодацити с перлити, 
Пачка на агломератови и кисели туфи, Пачка на органогенни (рифови) варовици, Пачка на кисели 
туфи; 

- Дайков комплекс: дайки и тела от риолити, трахириолити, кварцдацити, трахидацити, дайки и 
тела от латити, андезити, андезитобазалти, шошонити, Звезделска интрузия (габро-граносиенити). 

Кватернерът включва алувиални образувания на руслата и заливните тераси на  
р. Върбица и притоцшти й Диба, Джебелска река, Чиковска река и др. и пролувиално-делувиални 
глинесто-песъчливи образувания. 

 
Подземни богатства 
По данни от „Общински план за развитие на община Момчилград 2014-2020 г“ на територията 

на общината са локализирани няколко находища на естествено разпространени полускъпоценни 
камъни – опали, ясписи, ахати и др. Районът е богат на минерали и скали, като особено важни са 
залежите на перлити, които със своите топло и звукоизолационни качества са база за развитие на нови 
технологии. В района има и залежи от оловно - цинкови руди край с. Звездел.  

На територията на община Момчилград са предоставени концесии за добив на подземни 
богатства, описани в табл. 32 
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 Таблица.32 
№ 
По 
ред 

Находище на 
подемни 
богатства 

Суровина Местоположение Концесионер 

1 Мидан диби Строителни материали 
(андезитобазалти) 

Багрянка и 
Момчилград 

„НЕК Груп“ООД-
Момчилград 

2 Бозалъка Строителни материали 
(андезитобазалти) 

Багрянка и Прогрес „Финтекс“ООД-Хасово 

3 Сушево Строителни материали 
(пясъци и чакъли) 

Върхари, 
Момчилград, Седлари 

„Устра-холдинг“АД-
Кърджали 

4 Джебел Строителни материали 
(андезитобазалти и 
андезитови туфобрекчи) 

Груево „Пътстройинженеринг“ АД-
Кърджали 

Концесии за добив на подземни богатства в община Момчилград 

Освен това от „Горубсо-Кърджали“ АД-Кърджали са изготвени инвестиционни предложения за добив 
на полиметални руди от находище „Седефче“ и проучвателна площ „Момчилград“ - находище 
„Момчил“ - участъци „Обичник“, „Рударка“ и „Пловка“. 
 

 



                    

 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 

Кватернер:1-Алувиални образувания; 1-Пролувиално-делувиални образувания; Олигоцен:Дайков комплекс: 3-Дайки и тела от риолити, 
трахириолити, кварцдацити, трахидацити; 4-Дайки и тела от латити, андезити, андезитобазалти, шошонити; 5-Звезделска интрузия; 

Задруга на трети кисел вулканизъм: 
6-Риолити, перлити, риодацити; 7-Трахириодацити с перлити; 8-Пачка на агломератови и кисели туфи; 

9-Пачка на органогенни (рифови) варовици; 10-Пачка на кисели туфи; Задруга на трети среднокисел вулканизъм: 11-базалти, 
андезитобазалти, андезити, латити, абсарокити, шошонити; 12-Пачка на среднокисели туфи и туфити; 13-Джебелска свита; Задруга 

на втори кисел вулканизъм: 14-Трахириодацти, трахидацити с агломерати и перлити; 15-Пачка на риолитови и риодацитови туфи 
и туфити; 16-Пачка на кисели и среднокисели туфи, туфити, туфозни пясъчници, туфозни варовици; Задруга на втори среднокисел 

вулканизъм: 17-Дребнопорфирни латити; 18-Пачка на среднокисели туфи, туфити, органогенни (рифови) варовици;19-Пачка на 
конгломерати, пясъчници, среднокисели туфи и туфобрекчи;Задруга на първи кисел вулканизъм: 20-Пачка на кисели туфи, 

туфити, алевролити, органогенни (рифови) варовици; 
21-Конглмератно-пясъчникова пачка;Горен еоцен: 22-Мергелно-варовикова задруга; 23-Въгленосно-песъчлива задруга; 24-

Брекчоконгломератна задруга; 25-Континентален теригенно-варовиков комплекс;Докамбрий: 26-Метаморфизирани ултрабазити 
(метасерпентинити); 27-Въчанска пъстра свита; 

28-Чепеларска пъстра свита 
 

Фиг. 6. Фрагмент от геоложка карта на България, М 1:100 000.  
Картни листове Кърджали и Крумовград /Кожухаров Д. и др., 1989, 1992/ 

 
Физико-геоложки п ироцеси и явления 
Сред физико - геоложки процеси и явления по - съществено развитие в разглеждания район 

имат изветрянето на скалите, ерозионно - акумулационните, карстовите и гравитационните процеси и 
явления. 

Изветрителните процеси са засегнали всички скали. Техен продукт са неориентираната 
напуканост в приповърхностната хипергенна зона и песъчливо-глинестия и чакълест пълнеж в 
тектонските структури. 

Ерозионно - акумулационните процеси и явления са способствали развитието, както на площна 
и линейна ерозия, така и на пренасяне и акумулация на отмития материал. Най-значими техни 
продукти са формираните долини със стръмни склонове предимно в Източнородопския дял на 
Родопския масив, речните тераси, както и множеството долове (суходолия), оврази и ровини.  

Карстовите процеси и явления са проявени в карбонатните скали сред докамбрийските  
метаморфити. Първостепенно значение за тяхното развитие има разтворимостта на карбонатните 
скали от повърхностните и подземните води. Следствие от тези процеси са различни карстови форми. 

Гравитационните процеси и явления включват сипеи, срутища и свлачища, които се проявяват в 
ограничени стръмни склонови участъци, изградени от силно напукани скали. 

Според „Карта на свлачищата“, изготвената от „Геозащита“ - Перник“ ЕООД, на територията 
на община Момчилград са регистрирани свлачищата, наличната информация за които е отразена в 
табл.33. 
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Сеизмичност на района 
Установено е, че сеизмичната опасност в България се определя главно от сеизмичните 

източници, идентифицирани на територията на страната, групирани в географски определените 
основни сеизмични зони: Шабленска, Провадийска, Горнооряховска, Софийска, Маришка и Струмска 
(Кресненска) и с източник Вранча (Румъния). Относително по - слабо е влиянието на сеизмичните 
източници Мраморно море (Турция)  и Ксанти (Гърция). 

Най - силните земетресения в близост до община Момчилград са проявени североизточно от 
Кърджали на 20.02.2006г. с магнитуд 4,7, източно от Смолян на 02.02.2007 г с магнитуд 4,3, Пловдив и 
Асеновград на  06.04. 2002 г с магнитуд  4,0 и др. 

По Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони всички селища в община Момчилград са в район с очаквани земетръсни въздействия  с 
интензивност от VII степен със сеизмичен коефициент Кс = 0,10. Само малък участък в 
североизточната периферия на общината покрай язавир „Студен кладенец“ попада в район от VIII 
степен със сеизмичен коефициент Кс = 0,15.  

Съгласно БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на община 
Момчилград попада в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,11 g за период на 
повторяемост от 475 години. 

 

Фиг.7. Карта на сеизмично райониране на Република България  
за период от 1000 години 
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На територията на общината има и няколко регистрирани свлачища с различен статут по 
отношение на своята активност. Свлачищата са отбелязани в табл.33. 
 

Таблишца 33 
№ 
по 
ред 

 
Местоположение 

Национален 
идентификатор 

Година  
на реги- 
страция 

Тип на терена Наклон/ 
изложение 

1 Летовник, мах. „Язла”, път 
KRZ 1370 

KRZ 21.43493-01 2006 Планински склон 180/ запад 

2 Летовник, път KRZ1370/ 
I-5/ - Груево - Летовник 

KRZ 21.43493-02 2015 Планински склон 50÷550 юг 

3 Момчилград, път І-5 от km 
351+840 до 351+870 

KRZ 21.48996-01 2014 Речен склон 150/ изток 

4 Прогрес, път І-5 Момчилград - 
Маказа km 361+000 

KRZ 21.59361-01 2012 Планински склон 300/ север 

5 Каменец, път KRZ Каменец - 
Птичар при km 1+600 

KRZ 21.03258-01 2013 Планински склон 150/ север 

6 Звездел, път II-59 
Момчилград-Крумовград, 
km18+000 

KRZ 21.30452-02 2015 Планински склон 450/ северозапад 

7 Звездел, път II-59 
Момчилград-Крумовград, 
km18+545 

KRZ 21.30452-01 2015 Планински склон 300/ североизток 

8 Пазарци KRZ 21.55169-01 2015 Планински склон 20-250/ югоизток 
9 Конче, път ІІІ-5902 

Момчилград-Крумовград,   
km 5+800 

KRZ 21.38409-04 2015 Планински склон 300/ северозапад 

10 Конче, път ІІІ-5902 
Момчилград-Крумовград,  
km 6+700 

KRZ 21.38409-03 2015 Планински склон 25-300/ североизток 

11 Конче, път ІІІ-5902 от km 
7+350 до km 7+380 

KRZ 21.38409-01 2011 Планински склон 250/ североизток 

12 Конче, път ІІІ-5902 
Момчилград-Крумовград,  
km 7+760 

KRZ 21.38409-02 2015 Планински склон 250/ североизток 

Информация за свлачищата на територията на община Момчилград 
Източник: Геозащита Перник 

 
Хидрология 
Общината попада в хидроложката област със средиземноморско климатично влияние върху 

речния отток и в Егейската отточна област.  Гъстотата на речната мрежа е между 0,8 – 1,0 км/км2, а 
средният многогодишен отток на реките варира между 300-620 мм/год. Районът е с преобладаващо 
дъждовно подхранване и пълноводие през зимата и средна годишна температура на речните води 
10,1°С – 11,5°С. Броят на дните с ледови явления е нисък – между 0-15 дни, преобладават 
пукнатинните води. На територията на общината се намира и част от язовир „Студен кладенец”, който 
се използва предимно за производство на електро-енергия и е с обем от 489 млн. куб.м.  

По отношение на водните ресурси през изследваната територия  преминава река Върбица и 
няколко леви притока на р. Крумовица. Стръмни рид се явява за общината вододел между тези две 
реки.  

Река Върбица е основна отводнителна артерия, която е и десен приток на река Арда. 
Дължината на реката е 98.1 км, като малка част от долното й течение е преминава през района.Тя 

извира от Ардинския дял на Родопите северно от връх Мъргазян и първоначално тече на изток, след 
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което завива на север и така до вливането й в река Арда при язовир Студен кладенец.  По-голям 
приток на реката в рамките на общината е Чуковска река. 

През източните части на района преминават и леви притоци на река Крумовица, които са: река 
Дълбок дол и река Вълчи дол. Друга река протичаща изцяло в рамките на изследваната територия е  
река Големица, която се влива в река Арда също при язовир Студен кладенец и нейния приток Крива 
река. Характерно за реките в района са честите прииждания особено през пълноводието им. 

 
Подземни води 
Хидрогеоложки условия 
Хидрогеоложките условия в обхвата на община Момчилград, която е изцяло на територията, 

обслужвана от Басейнова дирекция за управление на водите  Източнобеломорски район - Пловдив, се 
обуславят от пукнатинни, карстови и порови подземни води. 

Пукнатинните води формират подземно водно тяло „Пукнатинни води - Източно Родопски 
комплекс“ с код BG3G00000Pg028, което представлява слоист водоносен комплекс с широко площно 
разпространение, значителна дебелина и анизотропност във вертикална и хоризонтална посока. 
Подземните води са привързани към изветрителната зона на палеогенските вулканогенно - 
седиментни скали (риолити, латити, андезити, базалти, туфи, туфити, конгломерати, брекчи, 
брекчоконгломерати, мергели, органогенни варовици). Подхранването е от атмосферни валежи, а 
дренирането е в речно - овражната мрежа. В регионален аспекст подземното водно тяло заема площ 
3228 km2. Средният модул на подземния отток 0,3 l/s.km2. Eстествените ресурси се оценяват на 968 l/s, 
разполагаемите ресурси също така са 968 l/s и свободните водни количества 894 l/s. Връзката с 
повърхностните води е затруднена. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на 
питейни води с код BG3DG00000Pg028 . Химичното и количественото му състояние e добро.  

Карстовите води са обособени в подземно водното тяло „Карстови води-Ардино-Неделински басейн“ 
с код BG3G00000Pt042, което на територията на община Момчилград заема много малка площ в 
северозападната й част. Колектори на подземните води са докамбрийски мрамори, калкошисти, 
амфиболити, кварцити. Подземните води са напорни. В регионален аспект подземното водно тяло 
заема площ 68 km2. Средният модул на подземния отток 1,0 l/s.km2. Eстествените ресурси се оценяват 
на 68 l/s, разполагаемите ресурси също така са 68 l/s и свободните водни количества 1,9 l/s. 
Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни води с код BG3DG00000Pt042. 
Химичното и количественото му състояние е добро. 

Поровите води формират подземо водно тяло „Порови води в Кватернер – р. Арда” с код 
BG3G000000Q010. Обособено е в речните тераси на р. Арда и реките Перперек, Крумовица и Върбица 
с техните притоци (р. Джебелска, р. Читак дере, р. Чуковска,   
р. Арабаджийска, р. Зейнелере дере и др.), изградени от алувиални песъчливо - чакълести 
образувания. Дебелината на алувия се изменя в широки граници – от 1÷2 m в периферните части на 
терасите до 10 m в отделни участъци по р. Арда. Подхранването на подземните води се осъществява 
от валежи, частично от пукнатинни и пукнатинно - карстови води и от речни води при високи водни 
стоежи . Подземните води се дренират в реките при ниски водни стоежи, в чашата на яз. Студен 
кладенец и от водовземните съоръжения. В регионален аспект подземното водно тяло заема площ 101 
km2 със средна дебелина 5,0 m. Филтрационните свойства на водоносните колектори се 
характеризират със среден коефициент на филтрация 90 m/d и средна проводимост 370÷390 m2/d в 
терасата на р. Арда и 350 m2/d в терасата на р. Върбица при община Момчилград. Средният модул на 
подземния отток е 2,0 l/s.km2. Eстествените ресурси се оценяват на 202 l/s, разполагаемите ресурси 
също така са 202 l/s и свободните водни количества 152 l/s. Подземното водно тяло е определено като 
зона за защита на питейни води с код BG3DG000000Q010. Химичното и количественото му 
състояние е добро. 

На територията на община Момчилград няма находища на минерални води.  
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● Водовземни съоръжения от подземни води и находища на минерални води. 
За питейно-битово водоснабдяване на гр. Момчилград и селищата в общината, както и за 

производствени, земеделски и други цели се ползват редица водовземни съоръжени от подземни води. 
Наличната информация за ползваните водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване е 
отразена в табл. 2.1.3.2.1, а за промишлени, земеделски и други цели - в табл. 2.1.3.2.2 по данни от 
Регистъра на издадените разрешителни за водовземане от Басейнова дирекция за управление на 
водите Източнобеломорски район и информацията в писмо № 1127/28.04.2015 г на „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД-Кърджали. 

Таблица 34 

№ Обект на 
водоснабдяване 

Водовземни 
съоръжения/Титуляр 

Код на подземното 
водно тяло 

Номер и дата на 
разрешителното 

за водовземане 

1 

Садовица 
ПС „Садовица“ - КИ-1, КИ-

2/Община Момчилград 

BG3G000000Q010 31510141/28.01.2009 

2 
Г. кула, Златолист, 
Ковил, Бараци 

ШК 1 ВГ“Горна кула“-
Златолист/ „ВиК“ Кърджали 

 
 

BG3G000000Q010 

 
 

31510474/12.09.2014 
Карамфил, Синделци, 
Чайка, Ауста, Звездел, 
Джелепско и Пазарци 

ШК 2 ВГ“Звездел“/ „ВиК“ 
Кърджали 

 
3 Постник- Теке, Девинци Дренаж-РШ 1, 2, 3 и 4/ „ВиК“  

Кърджали 
BG3G000000Q010 300111/25.09.2003 

4 Великденче, Вълкович, 
Душинково, Плазище, 
Подвръх, Полянец, 
Рогозаре, Скалина, 
Слънчоглед, Чакалци, 
Каменец, Г. дюлево, 
Птичар 

ПС „Птичар“-ШК 1(5,0 m) и 
ШК 2(5,0 m)/ „ВиК“ 
Кърджали 

BG3G000000Q010 0349/06.06.2001 

5 
Балабаново, Върхари 

ПС „Балабаново“ – ШК (4,8 
м)/„ВиК“ Кърджали 

BG3G000000Q010 0349/06.06.2001 

6 
Седефче 

ПС „Седефче” - КИ/ „ВиК“  
Кърджали 

BG3G00000Pg028 0349/06.06.2001 

7 

Загорско, Соколино, 
Чуково 

Загорско – ШК – 6 броя (7,5 
м), дренаж/„ВиК“   Кърджали 

BG3G000000Q010 0349/06.06.2001 

9 Нановица, Неофит 
Бозвелиево 

Нановица – ШК (3,8 м)/ 
„ВиК“   Кърджали 

BG3G000000Q010 0349/06.06.2001 

10 
Лале 

ВС „Лале“ извор-Община 
Момчилград 

BG3DG00000Pg028 - 

11 
Врело, Кос, Джелепско 

Дренаж/Стефан Петров 
Владев-Момчилград  

BG3G000000Q010 3151072/03.074.2008 

12 

Рудник „Седефче“ 

Каптиран извор „Студената 
Чешма“ - Конче/„Горубсо-
Кърджали“ АД-Кърджали 

BG3G00000Pg028 31510441/16.01.2014 

Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за  
питейно-битово водоснабдяване /ПБВ/ на селищата в община Момчилград 
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Срокът на разрешителните за водовземане почти на всички водовземни съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване е изтекъл, с изключение на ПС „Славовица, ВГ „Горна кула“ и и ВГ „Звездел“. 

Няма учредени санитарно - охранителни зони по Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда 
за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, както и по преди действали наредби. 

Таблица 35 
№ Титуляр на 

разрешителното за 
водовземане 

Водовземни 
съоръжения 

Код на подземното 
водно тяло 

Номер и дата на 
разрешителното за 

водовземане 

Цел на 
водовземане 

1 ЕТ„Палас-ХИ-
Ердоан Мехмед“-
Момчилград 

Тръбен клаенец- 
Момчилград 

BG3G00000Pg028 3590004/07.03.2007 други 

2 „ЕС Ен Би 
Индастриъл 
Минералс“ АД-
Кърджали 

Шахтови кладенци ШК 
1, ШК 2 и ШК 3 - 
Груево 

BG3G000000Q010 31530250/26.03.2012 промишлени 

Информация за съоръжения от подземни води за промишлен,  
земеделски, животновъдни и други цели в община Момчилград 

 
    4.4 Флора и Фауна 

Oбщина Момчилград попада в Източнородопския биогеографски район. 
По отношение на естествената растителност  по Стръмни рид са запазени гори от келяв габър 

(Carpinus orientalis) и благун (Quercus frainetto), а във височина се срещат и съобщества от обикновен 
горун ( Quercus delechampii) като по северните склонове този дървесен тип се смесва с благуна.  
Срещат се още и черноборови гори като една част от тях попадат в защитена територия.  

По течението на река Върбица се срещат и формация на чинара. Средиземноморския характер 
на растителността се дължи на храстовата формация на грипата ( form. Phyllireeta latifoliae). В този тип 
съобщества можем да срещнем и червена хвойна (Juniperus oxycedrus), бяла памуклийка (Cistus 
incanus)и други. Освен тези видове срещат се още източна и западна кумарка, кукуч, а от тревните 
представители  се срещат червена съсънка и бодлива детелина.  

По средното течение на река Върбица са възникнали производни храсталаци  на драката. 
В ландшафта на община Момчилград се намират някои от най-ценните дървесни и растителни 

видове, вписани в Червената книга на България – румелийско подрумиче, родопски силивряк, азиатска 
каменоломка, сбита поветица, френска жълтица, южно подрумче и др. 

От фаунистична гледна точка районът има голямо биоразнообразие поради смесването на 
холарктични с медитерански и иранотурански и евксински видове. 

От безгръбначните животни в обшината могат да се срещнат плосък червей, прешленест и 
кръгъл червей както и ручейникът. 

Голямо разнообразие в общината имат насекомите, пеперудите, както и различни видове 
бръмбари 

По отношение на ихтиофауната  могат да се срещнат видове характерни за Егейския водосбор 
като например малък щипок, мраморното попче и други, а от земноводните в района се срещат 
дъждовник, шипобедрената костенурка шипоопашата коестурка, голяма крастава жаба, жаба 
дървесница, голям гребенст тритон, както и разлчини видове змии. 

От орнитологична гледна точка този район е много важно местообитание на различни видове 
лешояди, които от своя страна са защитени. Поради голямата мобилност на този тип животни трудно 
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бихме могли да кажем какви и  колко птици има в района. Но тук могат да се срещнат освен вече 
споменатите лешояди, червен щъркел, пъстър скален дрозд, червеногушото коприварче и други. 

От бозайниците  се срещат таралеж, къртица, земеровка, полвеки, прилепи, вълк, лисица, язовец 
и други. 
 

5. Обитаване 
5.1 Количествено и качествено състояние на жилищния фонд 
Функционална система “Обитаване” е с изключително важно значение при устройственото 

планиране на населените места, тъй като изисква значителни пространствени ресурси. От друга 
страна,  количествени параметри  на жилищния фонд формира стандарта на населението по 
отношение на задоволяването му с жилища и жилищна площ.  

Анализът на обитаването има социално-икономически характер, който изследва 
характеристиката на жилищата и на жилищните сгради, в които те са разположени и постигнатите 
нива на жилищно задоволяване. 

Количествените параметри на жилищния фонд в населените места от община Момчилград по 
данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. включва: 

• жилищни сгради – 5587 бр. общо в общината; 
• жилища – 7759  бр. общо в общината 
 

Таблица 36 
Показател Мерна единица 2010 2011 2012 2013 

Жилищен фонд   

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища   

Сгради  Брой 4 5 3 6 

Жилища  Брой 6 13 10 31 

Полезна площ  кв. м 946 2030 1715 4395 

   в т.ч. жилищна  кв. м 395 840 595 1696 

Брой сгради въведени в експлоатация  
Източник: НСИ 

 
С наличния жилищен фонд и разполагаемата жилищна площ, отнесени към наличното 

население в общината е постигнат относително добър стандарт на  обитаване във  всички населени 
места; 

Качествените характеристики на жилищата по отношение на степен на благоустроеност  за 
част от жилищата са с влошени параметри. Това се отнася за наличието на жилища, които са без баня 
и на такива, в които банята е извън жилищната сграда. 

 
5.2 Структура на собствеността 
Форма на собственост.  Преобладаващата част от наличните към 2011 г.  7759 жилища са частна 

собственост, т.е. собственост на частни физически лица. По статута на собствениците на жилища те се 
разпределят по следния начин: 

• собственост на частни физически лица – 7592 жилища, или 97,8% от общия им 
брой; 

• държавна или общинска собственост – 140 жилища, или 1,8%; 
• собственост на частни юридически лица – 27 жилища, или 0,4%.  

 



                    

 

47 

Фиг.8 
7592

140 27
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Собственост 7592 140 27

собственост на частни физически лица държавна или общинска собственост 
собственост на частни юридически 

лица 

 
 

5.3 Видове пространствени структури на обитаване 
Основните типове пространствени структури на обитаване са: улично-кварталната структура с 

индивидуално застрояване, както и комплексно многофамилно застрояване, което се среща 
единствено в гр. Момчилград. В селата основната жилищна единица е еднофамилна, ниско етажна в 
самостоятелен имот.  

Таблица 37 

Показател 
Мерна 
единица 

2010 2011 2012 2013 

Жилищен фонд   

Жилищни сгради Брой 5799 5294 5297 5303 

   По материал на външните стени на сградата   

   стоманобетонни и панелни Брой 131 130 133 138 

   Тухлени Брой 2291 2218 2218 2219 

   Други Брой 3377 2946 2946 2946 

Жилища  Брой 8059 7772 7782 7813 

Видове сгради  
Източник: НСИ 

 
5.4 Технико-икономически характеристики на видовете обитаване 
Предмет на по-подробно характеризиране са жилищата в община Момчилград. Някои от 

основните параметри на жилищата са представени в следващата таблица .                                                                                                                    
Брой на жилищата и размер на жилищната площ в община Момчилград – по населени 

места към 2011 г.  
Таблица 38 

Населени места 

Брой жилища  Жилищна площ (м2) 

Общо В т.ч. обитаеми 

Общо (в 
налични 

жил.) 
В т.ч. в обит. 

жилища 
Община Момчилград  7759 5036 508403 343137 
МОМЧИЛГРАД 7759 5036 508403 343137 
ГР.МОМЧИЛГРАД 3447 2455 207267 151717 
С.АУСТА 97 72 7564 5673 
С.БАГРЯНКА 99 66 6775 4765 
С.БАЛАБАНОВО 51 31 4225 2712 
С.БИВОЛЯНЕ 141 74 6384 3318 
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С.ВРЕЛО 97 51 7093 3645 
С.ВЪРХАРИ 62 46 4324 3486 
С.ГОРСКО ДЮЛЕВО 79 29 5035 2009 
С.ГРУЕВО 254 190 19253 14689 
С.ГУРГУЛИЦА 15 15 1025 1025 
С.ДЕВИНЦИ 42 42 2189 2189 
С.ДЖЕЛЕПСКО 115 76 7141 4752 
С.ДРУМЧЕ 41 12 2110 686 
С.ЗАГОРСКО 96 48 4634 2547 
С.ЗВЕЗДЕЛ 242 159 21677 15051 
С.КАМЕНЕЦ 35 11 2376 861 
С.КАРАМФИЛ 139 89 8662 5624 
С.КОНЧЕ 156 83 10676 5996 
С.КОС 66 34 4800 3061 
С.КРЕМЕНЕЦ 42 20 1535 743 
С.ЛАЛЕ 134 85 9666 7034 
С.ЛЕТОВНИК 23 17 1456 1194 
С.МАНЧЕВО 7 1 388 63 
С.МОМИНА СЪЛЗА 7 7 467 467 
С.НАНОВИЦА 170 129 16181 12441 
С.НЕОФИТ 
БОЗВЕЛИЕВО 226 108 14753 7523 
С.ОБИЧНИК 19 10 1151 696 
С.ПАЗАРЦИ 103 48 6594 3269 
С.ПИЯВЕЦ 47 24 3177 1699 
С.ПЛЕШИНЦИ 47 15 3369 942 
С.ПОСТНИК 100 63 5704 3417 
С.ПРОГРЕС 101 81 8457 7285 
С.ПТИЧАР 145 81 14864 8835 
С.РАВЕН 180 108 9427 5840 
С.РАЛИЦА 25 17 1648 1126 
С.САДОВИЦА 38 21 2206 1290 
С.СВОБОДА 52 32 3605 2259 
С.СЕДЕФЧЕ 109 59 6449 3222 
С.СЕДЛАРИ 85 60 7331 5169 
С.СЕНЦЕ 34 14 2296 1046 
С.СИНДЕЛЦИ 205 95 13181 6549 
С.СОКОЛИНО 149 108 11502 9024 
С.СЯРЦИ - - - - 
С.ТАТУЛ 53 29 3654 2098 
С.ЧАЙКА 129 75 9574 5815 
С.ЧОБАНКА 120 77 7875 5595 
С.ЧОМАКОВО 29 14 1310 725 
С.ЧУКОВО 103 55 7157 3965 

Резултати от преброяването на населението и на жилищния фонд в Р. България. 2011 г.  
Източник: НСИ. 

 
Жилищният фонд е изграждан съобразно потребностите на населението.Съпоставката на 

данните за 2011 г. за броят на жилищните сгради и на  жилищата в тях показва, че в общината 
преобладават еднофамилните жилищни сгради. Друга съпоставка между данните за броя на жилищата 
и общата полезна площ на жилищата, която към 2011 г. възлиза на 676101м2 показва, че средната 
площ на 1 жилище е 87,1м2.  
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Значителен е броят на необитаемите жилища, чийто брой общо за общината  възлиза на 
2723, което е 35,1% от всички налични жилища. По населени места броят на необитаемите жилища  
варира в твърде широки граници. Това на практика е свободен жилищен фонд, който при определени 
обстоятелства може да се използва по предназначение – или за постоянно обитаване, свързано с 
бъдещото развитие на туризма от лица заети в този сектор, или като второ жилище за хора от други 
части на страната.                 

 
Ефективна жилищна площ   

Един от акцентите на аналитичните проучвания на жилищния сектор е върху размера на 
жилищната площ и делът му от наличната полезна площ на жилищата. Като абсолютни величини 
тези показатели  имат информационен характер, но отнесени към броя на населението показват какъв 
е неговият жилищен стандарт. За да се установи  какво е развитието на жилищния фонд в общината се 
съпоставят някои обобщени данни по основните показатели за периода между двете последни 
преброявания: 

Таблица 39 
Жилища - спецификация 2001 2011 

Брой жилища 7939 бр. 7759 бр. 

Размер на полезната площ в жилищата   581131 m2 676101 m2 
Размер на жилищната площ 368323 m2 508403 m2 

Резултати от преброяването на населението и на жилищния фонд в Р. България. 2011 г.  
Източник: НСИ 
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Източник: НСИ 

През анализирания период се наблюдава намаление на броя на жилищата, но нарастване на 
общия размер на площта на жилищата, в т.ч. и на т.нар. “чиста” жилищна площ. Обяснението е, че за 
сметка на сноса на жилища се изграждат жилища с по-голяма жилищна площ. 

Данните  от таблица № х.1.1. показват, че териториалното разпределение и на жилищата и на 
жилищната площ до голяма степен се определя от броя на населението.  От съотношението на 
посочените два показателя се формира и жилищния стандарт на населението. Средната жилищна 
площ на 1 обитател за община Момчилград към 2001 г. е  22,4 м2, а за 2011 г. – 31,5 м2. По-ниски 
обаче са показателите за жилищния стандарт, ако се разглежда жилищната площ на човек само в 
обитаваните жилища  - средно за общината за 2011 г. тя е по-ниска – 21,2 м2. В устройственото 
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планиране обаче се използва съотношението между цялата налична жилищна  площ (а не само в 
обитаемите  жилища) и броя на населението. 

Важен параметър на  площта в жилищата е да се отчита и съотношението между общата 
полезна площ на жилищата и “чистата” жилищна площ. Стойностите на тези показатели за по-
големите населени места са отразени в таблица . 

 
Съотношение на общата към жилищната площ в жилищата в по-големите селища в 

община Момчилград към 2001 и 2011 г.  
Таблица 40 

 
 
 
Населени места 

 
2001 

 
2011 

% жилищна от 
обща площ  

Общо 
(м2) 

В т.ч. 
жилищна 
(м2) 

Общо 
(м2) 

В т.ч. 
жилищна 
(м2) 

 
2001 

 
2011 

Общ. Момчилград 581131 368323 676101 508403 63,4 75,2 
В т.ч. гр. Момчилград 236283 143803 275312 207267 60,9 75,3 

          с. Груево 20292 14163 24776 19253 69,8 77,7 
          с. Звездел 19225 11599 29154 21677 60,3 74,4 
          с. Нановица 17264 12009 17568 16181 69,6 92,1 

Резултати от преброяване на населението и на жилищния фонд в Р. България.  2001 , 2011 г.  
Източник: НСИ 

 
Анализираните данни показват, че за изминалия 10 годишен период са налице съществени 

промени в съотношението между общата площ на жилищата и чистата жилищна площ. Тези 
съотношения варират в границите на увеличение на “чистата” жилищна площ с около 11-12%, което 
се обяснява с прилагането на действащите норми при проектиране  на жилищните сгради.  

Структура на жилищата по брой на стаите. В общината преобладават жилищата с повече от 
три стаи.  
 

Разпределение на жилищата в по-големите селища в община Момчилград (по населени 
места) по брой на стаите в тях – 2011 г. 
 

Таблица 41 
 
Населени места 

общо 
жилища 

Жилища по брой на стаите (брой) 

1 стая 2 
стаи 

3 стаи 4 стаи 5 
стаи 

Над 6 
 стаи 

Общ.Момчилград 7759 322 2054 2360 1526 648 849 
В т.ч. гр.Момчилград 3447 247 1424 948 414 163 251 
с. Груево 254 1 8 56 85 33 71 
с. Звездел 242 20 38 67 25 62 30 
 с. Нановица 170 0 15 28 50 41 36 

Резултати от преброяване на населението и на жилищния фонд в Р. България.  2011 г. 
 Източник: НСИ 

 
В структурата на жилищата в общината преобладават многостайните (с 3  и повече стаи) 

жилища. Техният брой е 5383 от общо 7759 жилища, или 69,4% от всички налични. Малките 
едностайни жилища са 5,7%.   
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Таблица 42 

Показател 
Мерна 
единица 

2010 2011 2012 2013 

Жилищен фонд   

Жилищни сгради Брой 5799 5294 5297 5303 

   По брой на стаите   

   едностайни Брой 605 304 304 304 

   Двустайни Брой 2113 2055 2059 2065 

   Тристайни Брой 2394 2370 2374 2395 

   четиристайни Брой 1442 1526 1528 1532 

   Петстайни Брой 725 649 649 649 

   с шест и повече стаи Брой 780 868 868 868 

Полезна площ кв. м 592026 678131 679846 684241 

   Жилищна кв. м 374532 508887 509482 511178 

  спомагателна кв. м 135274 116317 117394 119994 

  площ на кухни кв. м 82220 52927 52970 53069 

Резултати от преброяване на населението и на жилищния фонд в Р. България.  2011 г.  
Източник: НСИ 

 
Степен на благоустроеност.  От всичките 7759 жилища в общината, само 2 жилища в (1 в гр. 

Момчилград и 1 в с. Гургулица) са без електричество. Другият показател за благоустроеност на 
жилищата е наличие на баня. Повече от  половината жилища са с баня в самото жилище. Техният 
брой е 4038, или 52,0% от общия брой на жилищата. Без баня общо за общината са 651 бр., което е 
само 8,4% % от общия им брой. Ако се изключат необитаемите жилища то делът на обитаемите 
жилища с баня нараства значително. Баните в останалите жилища са или в сградата, или извън нея.   

Основни изводи от характеристиката на състоянието на жилищния фонд: 
В общината е налице значителен брой на необитаеми жилища, част от които са с лоши 

качествени характеристики; 
В структурата на жилищата по показателите площ на 1 жилище и брой на стаите в жилищата с 

висок дял са големите жилища – с 3-5 и повече стаи;   
 

5.5 Градска динамика 
Благодарение на развитата си местна икономика, съставена от различен по вид и начин на 

производство предприятия, в Община Момчилград се наблюдава положителен механичен прираст, т.е 
заселените са повече от изселените.  

Таблица 43 
Община Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже Жени 
Област Кърджали 4856 2612 2244 3021 1494 1527 1835 1118 717 
Момчилград 277 155 122 265 133 132 12 22 -10 

Източник: НСИ 
 

5.6 Селищна структура на община Момчилград 
Община Момчилград е представена от град Момчилград, който е общински център, попадащ в 4-

то ниво на йерархичната система от градове-центрове (малки градове с микрорегионално значение за 
територията на група общини).  
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Фиг.10 

 

Йерархична система от градове-центрове, Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

Като част от системата от полюси на растеж той е градивен елемент от макро-пространствената 
структура в полицентричната урбанистична мрежа на областта. 

Територията на община Момчилград се намира в Южен централен район на планиране NUTS 2, 
част от административните граници на област Кърджали NUTS  

Според закона за административно-териториално устройство на Република България Община 
Момчилград (площ - 358.12 кв.км.) е „трета“ категория общината и в териториалната ѝ структура са 
включени 49 урбанизирани селищни структури (фиг. 19) – град Момчилград и 48 села, повечето от 
които са с население под 200 души, а едно от селата е обезлюдено – с. Юнаци. По-големи села са 
Груево и Звездел. Град Момчилград е административен, социално-икономически и културен център в 
общината.  

Селищната мрежа е с дисперсна структура (равномерно разположени населени места на 
териториалната структура) с относително добри комуникационни връзки с общинския център. На 
територията на общината са разположени само малки населени места. По действащата в страната 
градоустройствена класификация на населените места (според броя на населението им) гр. 
Момчилград попада в категорията на много малките градове. Останалите населени места, които са села 
попадат в категорията – малки и много малки. По отношение на функционалната категоризация на 
населените места от общината, те попадат от 3 до 8 категория. Категоризацията е резултат от отчитане 
на комплекс от разнообразни критерии и показатели – брой на населението, икономическа 
характеристика, изграденост на обслужващи обекти и много други.  Към 2014 г., град Момчилград 
попада в трета категория, а останалите населени места в пета категория (Соколино, Груево, Нановица), 
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шеста категория (Звездел, Карамфил, Равен) и съответно в седма и осма. Високият брой на населените 
места в общината, обуславя и високата стойност на показателя „гъстота на населените места на 100 
км2.  

Фиг.11 

 

Селищна структура на община Момчилград 

Категоризация на административно-териториалните и териториални единици 

� Категоризация на общините 

Таблица 44 
EKATTE Община Категория 
KRZ21  Момчилград  3  

Източник:Общински план за развитие  
на Община Момчилград 2014-2020г. 
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�  Категоризация на населените места 

Таблица 45 
ЕКАТТЕ Населено място Код на община Категория 
48996  град  Момчилград  KRZ21  3  
00828  с. Ауста  KRZ21  7  
02155  с. Багрянка  KRZ21  7  
02292  с. Балабаново  KRZ21  7  
04008  с. Биволяне  KRZ21  7  
12293  с. Врело  KRZ21  7  
86030  с. Върхари  KRZ21  7  
17186  с. Горско Дюлево  KRZ21  8  
17988  с. Груево  KRZ21  5  
18126  с. Гургулица  KRZ21  8  
24966  с. Девинци  KRZ21  7  
20755  с. Джелепско  KRZ21  7  
23830  с. Друмче  KRZ21  8  
30154  с. Загорско  KRZ21  7  
30452  с. Звездел  KRZ21  6  
03258  с. Каменец  KRZ21  8  
36350  с. Карамфил  KRZ21  6  
38409  с. Конче  KRZ21  7  
38697  с. Кос  KRZ21  8  
80131  с. Кременец  KRZ21  8  
43102  с. Лале  KRZ21  7  
43493  с. Летовник  KRZ21  8  
47144  с. Манчево  KRZ21  8  
48917  с. Момина сълза  KRZ21  8  
51097  с. Нановица  KRZ21  5  
51473  с. Неофит Бозвелиево  KRZ21  7  
53076  с. Обичник  KRZ21  8  
55169  с. Пазарци  KRZ21  7  
56575  с. Пиявец  KRZ21  8  
56767  с. Плешинци  KRZ21  8  
57892  с. Постник  KRZ21  7  
59361  с. Прогрес  KRZ21  7  
58757  с. Птичар  KRZ21  7  
61063  с. Равен  KRZ21  6  
62147  с. Ралица  KRZ21  8  
65098  с. Садовица  KRZ21  8  
65797  с. Свобода  KRZ21  7  
65944  с. Седефче  KRZ21  7  
65961  с. Седлари  KRZ21  7  
70785  с. Сенце  KRZ21  8  
66500  с. Синделци  KRZ21  7  
67882  с. Соколино  KRZ21  5  
70706  с. Сярци  KRZ21  8  
72134  с. Татул  KRZ21  8  
80087  с. Чайка  KRZ21  7  
81517  с. Чобанка  KRZ21  7  
81548  с. Чомаково  KRZ21  8  
81734  с. Чуково  KRZ21  7  
86060  с. Юнаци  KRZ21  8  

Източник: Общински план за развитие на Община Момчилград 2014-2020г. 
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� Кметства на територията на община Момчилград 
Таблица 46 

№ Код Наименование на административно-териториалната 
единица или район 

1 KRZ21-30 кметство Ауста, общ. Момчилград 
2 KRZ21-01 кметство Багрянка, общ. Момчилград 
3 KRZ21-04 кметство Врело, общ. Момчилград 
4 KRZ21-27 кметство Върхари, общ. Момчилград 
5 KRZ21-06 кметство Груево, общ. Момчилград 
6 KRZ21-08 кметство Джелепско, общ. Момчилград 
7 KRZ21-09 кметство Загорско, общ. Момчилград 
8 KRZ21-10 кметство Звездел, общ. Момчилград 
9 KRZ21-11 кметство Карамфил, общ. Момчилград 
10 KRZ21-12 кметство Конче, общ. Момчилград 
11 KRZ21-13 кметство Лале, общ. Момчилград 
12 KRZ21-14 кметство Нановица, общ. Момчилград 
13 KRZ21-15 кметство Неофит Бозвелиево, общ. Момчилград 
14 KRZ21-31 кметство Пазарци, общ. Момчилград 
15 KRZ21-16 кметство Пиявец, общ. Момчилград 
16 KRZ21-29 кметство Постник, общ. Момчилград 
17 KRZ21-32 кметство Прогрес, общ. Момчилград 
18 KRZ21-17 кметство Птичар, общ. Момчилград 
19 KRZ21-18 кметство Равен, общ. Момчилград 
20 KRZ21-20 кметство Седефче, общ. Момчилград 
21 KRZ21-21 кметство Седлари, общ. Момчилград 
22 KRZ21-22 кметство Синделци, общ. Момчилград 
23 KRZ21-23 кметство Соколино, общ. Момчилград 
24 KRZ21-24 кметство Чайка, общ. Момчилград 
25 KRZ21-26 кметство Чуково, общ. Момчилград 

Източник: Общински план за развитие  
на Община Момчилград 2014-2020г. 

 
5.7 Урбанизация и модели на устройство на територията 

Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с увеличаване на населението, 
което живее в градовете, така и с разширяване на градските зони. Той включва различни етапи 
(урбанизация, деурбанизация или контраурбанизация и реурбанизация), които засягат страните в 
различни епохи – според географската и историческата ситуация. Степента на урбанизация е 
процентът от общото население на страната (или даден регион, община), което живее в градовете. 
Темпът на урбанизация представлява увеличаването на пропорцията на гражданите за определен 
период. Процесът на урбанизация на даден регион има отчетливи ефекти върху икономиката и 
екологията му. Има различни форми (или модели) на урбанизация или на концентрация на човешки 
дейности, на населени места и социална инфраструктура (моноцентрични и полицентрични населени 
места, компактни градове, предградия и др.).   

Нивото на урбанизация на територията на общината е твърде ниско, което се дължи на наличието 
на голям брой села. През 2012 г. градското население в общината представлява 48 %  или 7743 души. 

Урбанистични оси на развитие отчитат транспортните направления на коридори от 
трансевропейската транспортна мрежа и други транспортни мрежи с национално значение. 
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Фиг. 12 

 
Полюси и оси на развитие, източник: Национална стратегия за регионално развитие 

Източник: Общински план за развитие  
на Община Момчилград 2014-2020г. 

 
Основните урбанистичните оси на развитие с регионален характер са представени от 

функционални връзки между Южен централен регион и Югоизточен по направления север-юг (Русе 
– Велико Търново – Стара Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали – Момчилград), 
разклоненията за от Кърджали за Асеновград – Пловдив – София, както и от Хасково за Свиленград и 
Бургас.  

Град Момчилград е опорно звено в урбанистичния коридор и фактор за развитие на региона.  
Урбанистичните оси с локален/местен характер са свързани с административния и пространствен 

център град Момчилград и изградените функционални връзки с останалите населени места (вторични 
центрове).  

Териториалната структура на община Момчилград според вида територия се дели на 
урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии за възстановени и друг 
вид територии (територия, заета от води и водни обекти, територия на транспорта и територия за 
добив на полезни изкопаеми). 

В Националната програма за развитие „България 2020“ са поставени приоритети за постигане на 
устойчиво интегрирано регионално развитие чрез използване на местния потенциал и развитие на 
земеделието за осигуряване на хранителна сигурност, както и за производство на продукти с висока 
добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси са приложими и изпълними в 
териториалния обхвата на община Момчилград. Правилното използване на териториалните ресурси и 
природните дадености във всички аспекти и сфери на човешката дейности биха помогнали за 
развитие на общината. Географско местоположение, осигурява условия за сътрудничество със 
съседните териториални общности. 
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6. Здравеопазване  

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи 
показатели за оценка на здравето на населението. Населението в община Момчилград е 16 155 души 
(2011 по настоящ адрес), като по-голямата част от жителите е съсредоточена в града. По настоящ адрес 
регистрираните в селата са по-вече, но в действителност живеят в общинския център.   

Увеличаваща се група на възрастни над трудоспособна възраст, респективно увеличава 
потребността от гериатрична помощ. Процесите на стареене се проявяват по-силно в селата, където в 
повечето е малък броя на детско население и най-младата възрастова група започва след 40 години. 

Ясно е, че подобна възрастова структура поражда множество допълнителни медико-социални, 
икономически, психологически и правни проблеми. Възрастните хора са носители на повече от едно 
хронични заболявания. Това значително променя и вида на здравните потребности и отправя 
определени изисквания към тяхното задоволяване. Миграционните движения, които се развиват 
паралелно с процеса на стареене, както и ниската раждаемост, водят до неравномерно териториално 
разположение на стари хора и се формират териториални единици с предимно стари хора.  

Структурата на заболеваемостта в общината е в посока завишаване на заболяванията от групите на 
сърдечно-съдови, инфекциозни, онкологични, ендокринологични, психични заболявания. 

По данни на ГРАО, % на детската смъртност е 0, което е и добър показател за общината. 
Негативното влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните бременности, 
високият процент недоносени и деца с вродени малформации.  

 
6.1 Териториално разположение на мрежата от обекти 

Фиг.13 

 

На картата от Министерство на здравеопазването се вижда, че на територията на Област Кърджали 
има регистрирани 13 лечебни заведения. 
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Фиг. 14 

 

В Община Момчилград има 1 бр. лечебно заведение за болнична помощ. 

6.2 Видове лечебни заведения по нива на обслужване 
Болнична медицинска помощ 

В община Момчилград функционира едно лечебно заведение за болнична помощ - МБАЛ „Д-р 
Серегей Ростовцев” ЕООД. Община Момчилград не разполага със специализирани болници и 
диспансери.  

Таблица 47 

Показател 2008 2009 2010 2011 2012 
Лечебни и здравни заведения 
Многопрофилни болници 1 1 1 1 1 
Легла 85 85 85 70 70 
Лечебни заведения за 
извънболнична помощ 

1 1 2 2 2 

Самостоятелни медико-
диагностични лаборатории 

1 1 1 1 1 

Лечебни и здравни заведения в община Момчилград към 31.12.2012 г.,  
Източник: НСИ 

Първична извънболнична помощ 
Доболничното обслужване се осъществява от два Медицински центъра за извънболнична помощ. 

По националната здравна карта в общината трябва да работят 15 лекарски практики. Поради липса на 
специалисти и лошите условия на заплащане и работа са заети само 4 лекарски практики. Липсата на 
специалисти за покриване на изискванията на клиничните пътеки се покрива чрез привличане на 
външни специалисти. 

Таблица 48 
Показател 2008 2009 2010 2011 2012 
Медицински кадри 
Лекари – общо 26 26 28 27 30 
В т.ч. общопрактикуващи 4 4 6 6 4 
Лекари по дентална медицина 12 16 11 11 10 
Медицински специалисти по 
здравни грижи 

68 65 60 68 60 

Медицински кадри в община Момчилград към 31.12.2012 г. 
 Източник: НСИ 
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Извън общинския център липсва качествено здравно обслужване, като най-засегнато е 
населението в отдалечените села. В много от селата няма медицинско обслужване и медицинска 
помощ се търси само в краен случай, често късно. Необходимо е повишаване на здравната култура и 
хигиенните навици на част от населението. Отдалечеността от специализирани болници и здравни 
центрове може да се компенсира чрез превантивни здравни мерки и провеждане на здравни 
информационни кампании на населението, което да увеличи способностите на хората да водят 
пълноценен и продуктивен живот.  

За подобряване на качеството на здравните услуги е необходимо да се рехабилитира здравния 
фонд, да се извършва профилактика и ранна диагностика на социално – значими заболявания, да се 
осигурят възможности за пред и след родово здравеопазване. Това е особено важно, тъй като 
здравният статус в селата е значително по-нисък. 

Анализът на новорегистрирани заболявания и болестност на населението показва, че определящи 
в патологията на населението са хроничните неинфекциозни заболявания на кръвообръщението и 
дихателната система. Наблюдаваната намалена болестност вероятно е свързана с търсенето на 
медицински услуги извън общинската здравна система. Демографското остаряване на населението, 
поставя допълнителни изисквания пред структурата на здравните потребности, поради 
обстоятелството че възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване, което води 
и до по-големи разходи за здравно обслужване. 

През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на хоспитализираните поради 
инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт в община Момчилград. Намаленият брой на приетите болни 
се дължи повече на факта, че повечето от тях се изпращат в областната болница. МБАЛ „Д-р Сергей 
Ростовцев” Момчилград не може да предложи на тези болни следболнично възстановяване чрез 
прилагане на рехабилитация и физиотерапия, която е изключително важна за възстановяване на 
двигателните им функции. Това показва, трябва да се вложат ресурси човешки и финансови за 
възстановяване на кабинета по физиотерапия и рехабилитация, който е жизнено необходим за тази 
рискова група.  

Състоянието на общественото здраве в общината интегрира здравната проблематика на 
населението като цяло. То е „огледално отражение” на: 

- Начин на живот; 
- На здравна култура; 
- Ниво на здравеопазване; 
- Спектъра на клиничните пътеки 

Част от негативните процеси в здравеопазването в община Момчилград са свързани до известна 
степен и с недостатъците в дейността на здравната система.  

 
За предоставянето на здравните услуги в общината могат да се направят следните  

изводи: 
� неравномерно териториално разпределение на практиките, което води до 

незадоволени потребностите от медицински и здравни грижи; 
� няма осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, силно 

изразено в селата; 
� затруднен достъп до навременна спешна и медицинска помощ поради 

разпръснати и отдалечени планински селища; 
� остарялата материално-техническа база;  
� непривлекателни лекарски практики, които остават свободни; 
� застаряване на квалифицирания медицински персонал, с тенденция към 

задълбочаване (липса на млади лекари по определени специалности); 
� демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания 
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пред структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора 
са носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за 
здравно обслужване; 

� характерно е понижаване, както на количеството, така и на качеството на 
здравните услуги; 

� навременното осигуряване на спешна медицинска помощ в отдалечените села и 
тези без лекарски практики; 

� лицата без здравно осигуряване, особено в селата, където голяма част от на-
селението не е здравно осигурено (от 30 до 80 % в отделни селища); 

� липсата на нормативни и финансови инструменти, чрез които Общината  да 
решава тези проблеми. 

 
6.3 Собственост; 
Общинска собственост. 

 
7. Образование  
7.1 Териториално разположение на мрежата от обект 

Община Момчилград разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с оптимална за 
досегашните потребности структура за общо образование и професионална подготовка.  

Община Момчилград включва 49 населени места, разположени в Югоизточните Родопи, с 
характерен планински и полупланински пресечен терен, с голям брой малки селища и махали, с 
недостатъчно развити комуникационни връзки и инфраструктура. Засилващата се миграция довежда 
някъде до драстично обезлюдяване на селища и намаляване на броя на учениците, водещо до 
закриване на училища. 

Всичко това рефлектира по своеобразен начин върху състоянието на училищната мрежа и 
образователния процес, създава допълнителни затруднения при изграждането на оптимален модел на 
училищна мрежа. Средните училища са съсредоточени в общинския център и са с добра материално-
техническа база. 

В основните училища, които са отдалечени от общинския център, се допуска ниска пълняемост на 
паралелките или слети класове. 

Като тенденция се очертава намаляване на броят на учениците, респективно и на паралелките. 
 
7.2 Образователни равнища 
Предучилищно образование 
През 2014 година в общината има 9 целодневни детски градини (ЦДГ),  две от които – в с. Ново 

Соколино и с. Карамфил, са филиали на ЦДГ „Щастливо детство”, гр. Момчилград и с. Звездел. Те се 
посещават от 521 деца на възраст от 3 до 7 години. Има и една детска ясла „Трети март” в гр. 
Момчилград, която работи с 55 деца. 
 

Таблица 49 
Показател 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Детски градини – общо 7 7 7 7 7 

Детски учители 57 54 50 50 50 

Деца 559 553 530 520 528 

Целодневни детски градини 7 7 7 7 7 

 Детски градини в община Момчилград  (2008 – 2013 г.) 
 Източник: НСИ 

Таблица 50 
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Показател  -  Детски градини 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Детски градини1 – общо 64 63 62 
Детски учители 434 434 424 
Деца  4993 5002 5062 

Целодневни детски градини 64 63 62 

Детски учители 402 405 396 

Деца  4537 4617 4660 

Детски градини в област Кърджали  (2010 – 2013 г.) 
 Източник: НСИ 

 
Посочените данни показват, че в община Момчилград се наблюдава тенденция към намаляване 

броя на децата в ЦДГ (6,8% спрямо 2009 г.), за разлика от показателите на областно ниво, където 
броят на децата в тези заведения се увеличава през последните години. 

Училищно образование 
Община Момчилград разполага с училищна мрежа, която е оптимална за потребностите на 

населението на общината. 
Таблица 51 

Показател 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Общо 9 9 9 9 9 

Общообразователни училища 6 6 6 6 6 

Професионални гимназии 3 3 3 3 3 
Професионални колежи с прием 
след средно образование 

    1 

Община Момчилград - учебни заведения за периода 2008 – 2013 г., 
 Източник: НСИ 

През учебната 2013/2014 г. на територията на община Момчилград функционират девет учебни 
заведения, в които се обучават 1350 ученика, разпределени в 86 паралелки от първи до дванадесети 
клас.                          

                                                                                                                    Таблица 52 

Паралелки,  учители,  учащи и завършили  в общообразователни училища в община Момчилград  
Източник: НСИ 

 
Общинските училища през 2013 г. година са 6. В тях учат 1198 ученици, като намалението спрямо 

2008 г. е 10.7 %. Намалението на учениците в началните класове на обучение е с 3.7%, докато при 
учениците от прогимназиален етап V-VIII клас и гимназиален етап IX-XII клас, то е значително по- 
тревожно, съответно с 16.3% и 13.6%.  

   І - ІV клас V - VІІІ клас ІХ - ХІІІ клас 
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2008/2009 6 29 33 539 266 33 51 553 255 174 12 19 250 163 53 

2009/2010 6 28 33 544 267 31 51 530 251 150 12 20 256 152 55 

2010/2011 6 30 34 538 244 28 49 509 251 121 12 20 249 149 55 

2011/2012 6 32 35 542 262 27 49 498 231 115 12 21 241 143 46 

2012/2013 6 30 33 519 258 27 48 463 219 115 11 19 216 123 73 
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Таблица 43 

Брой ученици 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Общо 1342 1330 1296 1281 1198 

І - ІV клас 539 544 538 542 519 

V - VІІІ клас 553 530 509 498 463 

ІХ - ХІІІ клас 250 256 249 241 216 

Изменение на броя на учениците за периода 2008 – 2013 г., 
 Източник: НСИ  
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Изменение на броя на учениците за периода 2008 – 2013 г. 
 Източник: НСИ  

 През учебната 2013/2014 година в общинските училища се обучават 1119 ученици. Броят им е с 
6.6% по-малък от предходната година и с 16.6 % в сравнение с учебната 2008/2009 година.  

 
Таблица 54 

Общообразователни училища Брой ученици 

Общ брой 1119 

СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград 480 

ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Момчилград 380 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Груево 61 

ОУ „Васил Левски“, с. Равен 54 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нановица 43 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Звездел 101 

Брой ученици в общинските училища през учебната  2013/2014 г. 
 Източник: Община Момчилград 
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Брой ученици в общинските училища през учебната  2013/2014 г. 

Източник: Община Момчилград 
 

Данните показват, че 76.9% от учениците се обучават в двете училища в гр. Момчилград.  
Учебният процес е кадрово обезпечен с правоспособни учители. Преобладаващ е процентът на 

учителите с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“. Учители с 
образователно-квалификационна степен „специалисти“, преподаващи по няколко учебни предмети, 
са предимно в малките населени места. Незначителен е процентът на неправоспособните учители, 
които се срещат най-често при учебни предмети с малък брой часове и в училища с малък брой 
паралелки. 

Като тенденция се очертава назначаване само на правоспособни учители. На лице е стремеж за 
придобиване и повишаване на професионално-квалификационни степени. 

 
7.3 Собственост 

Държавни училища 
Държавните училища са две: Професионална гимназия по туризъм хранително-вкусова 

промишленост „Св. Св. Кирил и Методий” и Професионална гимназия по машиностроене и лека 
промишленост „Васил Левски”. Професионалните гимназии предлагат подготовка в специалности в 
сферата на туризма, хранително-вкусовата и леката промишленост. През 2010 г. в тях се обучават 375 
ученици, докато през учебната 2012/2013 г. броят на учениците е 309 (намаляване с 17.6 %). Макар и 
покриващи икономическите профили на общината, трудно е да се прави оценка за реализацията на 
завършващите, поради отсъствие на данни.  

Като тенденция се очертава съобразяване със структурата на местната икономика и с очакванията 
и потребностите от кадри на фирмите и предприятията, отчитане на тенденциите в икономическото 
развитие и перспективи на общината и областта като цяло, за създаване на оптимален и адекватен на 
потребностите модел за професионално образование в община Момчилград. 

Таблица 55 
Показател 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация) 304 239 219 

Професионални колежи с прием след средно образование - - 12 

Професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен 
професионална квалификация) 

71 76 90 

Община Момчилград – ученици в професионални гимназии 
 Източник: НСИ  
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Община Момчилград – ученици в професионални гимназии 
Източник: НСИ  

Средно общообразователно духовно училище (СОДУ) – гр. Момчилград се финансира от  
спонсори. До настоящия момент в СОДУ – Момчилград са се дипломирали 503, от които 117 
момичета и 386 момчета. Те имат всички права да кандидатстват във всички висши училища. Сред 
завършилите духовното училище в гр. Момчилград има ученици, които са завършили висшето си 
образование и са се реализирали в различни сфери във и извън страната. 

 През учебната 2011/2012 г. обучението се провежда в 6 паралелки. Общият брой на учениците 
е 83, от които 29 момичета и 54 момчета. Училището осигурява безплатен пансион и безплатна 
закуска, обяд и вечеря на своите ученици. Общият брой на персонала е 22 души, от тях 15 
педагогически персонал и 7 обслужващ. 

 
Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов” 
През учебната 2010/2011 г.  в  гр. Момчилград  открива врати частен професионален колеж по 

туризъм. Предварителните проучвания в региона показват интерес на гражданите към предлаганите от 
Колежа професионални обучения по четирите специалности, които са необходими за създаването на 
кадри за туризма в родопския регион, предвид географските дадености и природни забележителности. 
В тази връзка Колежът предлага обучения на възможно най-ниски цени, в сравнение с останалите 
професионални колежи в региона, с цел предлагане на възможност за достъп до професионално 
обучение на всеки зает в сферата на туризма, в удобна за кандидатите форма на обучение – задочна и 
самостоятелна. 

Колежът ползва дългосрочно наети помещения в сградата на ОУ „Петър Берон” в гр. 
Момчилград и е обособен като самостоятелно учебно звено. Материалната база на колежа е основно 
ремонтирана и обновена, съгласно изискванията на МОН и разполага с: преподавателски кабинет, две 
учебни зали с по 30 и 40 учебни места, компютърна зала, библиотека. 

Обученията по практика се провеждат в големи местни фирми от туристическия, хотелиерският 
и ресторантьорския бранш, където колежаните могат в реална работна среда да придобият 
професионални компетенции и умения в изучаваното професионалното направление. 

На колежаните, обучаващи се в атрактивните специалности за региона – Екскурзовод и 
Аниматор в туризма са предвидени учебни практики под формата на учебни екскурзии по маршрути 
до с. Татул и Перперикон, организиране на спортни и културни аниматорски занимания сред 
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природата. Планират се учебни екскурзии и до съседна Гърция, за опознаване на международният 
туризъм. 

 
� Оптимизация на общинската училищна мрежа  

Характерът и структурата на училищната мрежа се предопределят както от образователни, така и 
от редица други проблеми – демографски, финансови, социално-икономически, транспортни, 
комуникативни, компактност или разпокъсаност на населените места. В общината се поддържа една 
относително по-разгърната мрежа, поради спецификата на района. Процесът на оптимизацията се 
осъществява бавно, трудно и продължително. Това е свързано с финансови ресурси, кадрови 
потенциал, промяна в транспортната инфраструктура и с преодоляване на редица психологически 
стереотипи. 

През последните години на територията на общината са закрити три училища: с. Синделци, с. 
Лале и с. Птичар. Поради факта, че в малките населени места, е необходимо да се осигури на 
учениците достъп до образование, Община Момчилград дофинансира слети и маломерни паралелки 
в селата Груево и Равен. Училищата в с. Нановица и с. Звездел са със статут на „защитени” училища. 

 
� Проблеми и решения: 

По данни на НСИ и РИО - Кърджали, общият брой на отпадналите ученици в община 
Момчилград за периода 2008-2012 година е 75. За учебната 2008/2009 година са отпаднали от 
училище 17 ученици, а през 2011/2012 – 18. Средно годишно за посочения период отпадат по 18.7 
ученици, което представлява 1.6% от общия брой. Наблюдава се намаляване на броя на децата с 
проблеми в образованието, което до голяма степен се дължи на практиката да не се отразяват 
отсъствията на учениците.  

Таблица 56 

години учащи/ брой 

2008/2009 17 
2009/2010 19 
2010/2011 21 
2011/2012 18 

Учащи І-VІІІ клас в община Момчилград, напуснали образователната система 
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Учащи І-VІІІ клас в община Момчилград, напуснали образователната система 

При анализиране на ситуацията по отношение на предоставяне на образователни  услуги в 
община Момчилград могат да се направят следните изводи: 
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� Основен проблем, стоящ пред образованието, е демографският фактор – намаляване 
броя на децата в училищна възраст; той е дефиниран и в Националната програма за развитие на 
училищното образование; 

� Проблем през последните години е пълняемостта на паралелките в училищата по 
селата. Съществуването на паралелки под определения минимален праг и сформирането на слети 
паралелки водят до спад в качеството на образованието; 

� Ниското качество на образованието води до по-ниски образователни амбиции у 
повечето деца. Това затваря кръга на неравнопоставеност в образователното развитие и ограничава 
шансовете на децата от селата за конкурентна реализация на пазара на труда, което е предпоставка за 
социална изолация;  

� Съществуването на маломерни паралелки не позволява провеждането на нормален 
учебно-възпитателен процес, не отговаря на интересите на децата и противоречи на основните 
приоритети за гарантиране на равен достъп до съизмеримо по качество образование; 

� Гарантирането на равен достъп до качествено образование не означава наличие на 
училище във всяко населено място, а задължение да се осигури възможност децата да посещават 
училище със съвременна материално-техническа база и да се обучават в конкурентна среда, в т.ч. да се 
провежда интегрирано обучение на децата от различните етнически групи. Това е тясно свързано с 
процеса на оптимизация на училищната мрежа;  

� Увеличава се броят на децата, които не посещават редовно учебни заведения; 
� Наличие на деца със СОП (специални образователни потребности), за които няма 

подготвени кадри за работа в общообразователните училища и детски градини; 
� Наложително е обхващането на всички деца в училище, в т. ч. и ромските, защото 

интеграцията на малцинствата в обществото може да се постигне само чрез висока степен на 
образование. 

Основните фактори, които оказват влияние върху необхващането и отпадането на ученици 
от училище, са: 

� Икономически – финансови проблеми на семейството поради трайна безработица 
(липса на средства за издръжка на семейството и осигуряване на необходимите за образованието 
средства: закупуване на учебници и учебни помагала, дрехи, храна, закуски и др.); отглеждане на по-
малки деца; труд в полза на семейството; родители, които работят в чужбина; 

� Социални – родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на 
семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови условия, социална 
изолация; 

� Образователни – слаб успех, голям брой отсъствия от учебни занимания, трудности в 
усвояването на учебния материал; не добре усвоен български език, липса на интерес към 
образованието; 

� Педагогически – недостатъчна или липса на предучилищна подготовка, ниско ниво на 
ограмотяване в 1-ви клас, труден учебен материал; традиционна организация и методика на учебния 
процес, недостатъчна квалификация на учителите за работа в мултиетническа среда и деца билингви, 
ограничен брой извънкласни дейности; 

� Личностни – липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, 
трудности в общуването с учители и съученици; 

� Етнокултурни – образованието не е голяма ценност и не осигурява добро социално и 
икономическо реализиране, поради дискриминация на пазара на труда; недостатъчна мотивираност на 
родителите децата да ходят на училище 

� Материална база – липса на оборудване за учебни кабинети, салони за физическо 
възпитание, необорудвани училищни дворове. 
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8. Културно наследство 

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура в Община 
Момчилград, разположена в югоизточната част на Източните Родопи, както и по долината на река 
Върбица, са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ още от 
древността. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от дългогодишното напластяване 
на отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.  

Националната концепция за пространствено развитие на Република България представя 
културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното напластяване. Община 
Момчилград е представена с ниска степен на значимост – наличие на един слабо изразен културен 
пласт. През територията на общината преминават културни направления с линеарно разположени 
обекти от един или два исторически периода с идентични стилови и смислови характеристики, 
всичко това обуславя наличието на линеарна структура.  

Политиката на ЕС е ориентирана към управление и свързване на екологичните, 
ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния потенциал за развитие 
на общините и регионите. 

В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на територията следва да 
бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните и културни ландшафти, 
които изразяват регионалната специфика. Това са факторите, които имат водеща роля в устройството 
на територията и регионалното развитие.  

Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при пространствените политики, 
свързани с материалното и нематериалното културно наследство на България, които се залагат в 
НСРР и НКПР и са в пряка връзка с качеството на живот. Отчита се и промененото отношение към 
културните ценности и разширяване на пространствения обхват на културното наследство – от 
единичната ценност до ансамбъл с неговото обкръжение и цялостната градска и/или природна среда, 
в която е ситуиран от интериора на сградата и нейната конструкция до характерния пейзаж, от 
културните коридори/маршрути до подводните културни ценности. 

Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово 
многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики, чрез консервация и 
активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл, запазване и развиване на 
духа на мястото /genius loci/ и на пространствената идентичност и развитие на потенциала им за 
стимулиране на икономическия растеж.  

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни пейзажи в 
общината. Най-общо казано културното наследство обхваща нематериалното и материалното 
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа 
памет и национална идентичност. На територията на общината са налични културни ценности - 
материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна 
и културна стойност за индивида, общността и обществото в региона. Културното наследство в 
община Момчилград е представено от археологически и исторически, както и от природните 
ценности, народните традиции и културните обичаи.  

Историко-географското развитие на община Момчилград е в основата на културното 
напластяване и именно то дава възможност за изграждане на сътрудничество със съседните общини и 
формиране на културни зони за туризъм и рекреация, които в съчетание с народните традиции и 
културните обичаи на местната общност, изграждат атрактивна културна среда. 

 
8.1 Териториално разположение на мрежата от обекти 

В община Момчилград са идентифицирани 40 археологически и исторически обекти, обявени 
за недвижими културни ценности, разгледани по населени места в анализа на община Момчилград.   
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Културното наследство в общината включва едни от най-значимите недвижими културни 
ценности в региона и България – с категория „национално значение“: „Култов център – Татул“, 
обявен за групова недвижима културна ценност (НКЦ), включваща следните 8 единични НКЦ - 
Скални дискове в южния край на селото, Средновековна крепост – м. „Кая башъ“ (Средновековен 
некропол в м. „Халка тарла“), Средновековен некропол – м. „Кръглата нива“ (Халка тарла), 
Средновековно селище в м. „Халка тарла“, Скални ниши в м. „Вежица“, Скално светилище – м. 
„Каменна глава“ (Кая башъ) в м. „Вежица“, Плосък некропол на възвишение Харманджик и 
Надгробна могила на хълм Елтепе.  

Историческото наследство е свързано с останките от старата крепост светилище на Орфей. 
Находките показват едно грандиозно светилище, функционирало поне 2000 години без прекъсване. 
Съоръжението е един от най-големите мегалитни паметници в Европа и е добра основа за развитие на 
културно-исторически туризъм.  

От местно значение е и историческата местност, разположена на 4 км. северозападно – спирка 
„Джебел“. 

Други значими обекти в община Момчилград са тракийските скални ниши, останките от 
селищни могили, средновековни крепости и некрополи и др. 

В района на община Момчилград се наблюдава най-голяма концентрация на праисторически 
каменни светилища. Датирани към новокаменната епоха, те са свидетелство за съществуването по тези 
земи на непроучена древна цивилизация.   

Скални ниши, днес могат да се видят в селата Татул, Равен, Биволяне Неофит Бозвелиево, 
Чайка, Друмче, Обичник, Чуково, Кос, Лале и Чомаково. Част от тях са в съседство със скални 
гробници и светилища.  

Важни религиозни обекти и комплекси в общината са представени от:  
� Религиозен комплекс „Елмалъ баба“ в село Биволяне - Исторически обособен и действащ 

религиозен комплекс, състоящ се от тюрбе, джамия, обреден дом и прилежащи сгради. Изграден е 
през втората половина на  XIV век. В местността се намира и многовековно гробище. В периода 2009-
2011 година е извършена реконструкция, реставрация и ремонт на сградите в комплекса. „Елмалъ 
баба“ се превръща в обект на засилен туристически, но напоследък и научен интерес, предвид 
историята на турската и мюсюлманска общност на Балканите от заселването им по тези земи до наши 
дни; 

� Църквата „Св. Цар Борис I” в град Момчилград - Построена е през 1938/39г., претърпява 
основен ремонт през 2006 г. До нея през 1970 г. е изградена Костница, посветена на загиналите през 
Руско-турската (1877-78 г.) и Балканските войни (1912-13 г.). Комплексът се допълва от паметник на 
ген. Никола Генев – командир на Кърджалийския отряд по време на Балканските войни; 

� Старата градска джамия в Момчилград - Построена преди около 300 и до днес е изпълнява 
фикцията си на религиозен храм. Това е единствената джамия в областта с две минарета и събира за 
молитва стотици вярващи. 

Културното наследство в общината е концентрирано предимно в село Татул, както и в селата 
Чобанка, Седлари, Равен и Карамфил. Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за 
историята, бита и културното развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на 
културната идентичност на общината. 

Регионът притежава значителен културен и природен потенциал, който следва да бъде по-добре 
експониран и да допринесе за повишаване на социално-икономическото състояние на общината чрез 
развитие на различни видове туризъм: еко-туризъм, културно-исторически, археоложки и други.  
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Културна инфраструктура 
Етнографските обекти в общината са представени от махала „Батковци“ в село Звездел, където е 

обособен етнографски музей/комплекс на открито, който обогатява спектъра от туристически 
атракции. 

Важни обекти на културната инфраструктура в общината са читалищата в град  Момчилград и 
селата Груево, Звездел, Нановица и Равен. Те са важни културни обекти, които съхраняват, развиват и 
обогатяват културния живот, приобщават гражданите към ценностите на науката, изкуството и 
културата и съхраняват духовния живот и местните традиции и културни обичаи. 

Към НЧ „Нов живот“ в Момчилград е изградена музейна сбирка и картинна галерия. 
Представлява добре подредена и изложена експозиция с предмети от бита и традициите на местната 
общност и находки от многовековната история по тези земи. В картинната галерия има творби на 
десетки изявени художници и броят им надхвърлят 250.  

 
Народни традиции и културни обичаи 
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и 

културните обичаи. Културният календар включва множество мероприятия, които изразяват активен 
културен живот на местената общност. Основни културни събития на територията на община 
Момчилград са свързани с отбелязването на националните и традиционни празници. В 
териториалния обхват на общината се честват и празниците с местно значение, които изразяват 
идентичността на община Момчилград, а именно отбелязване на религиозните празници Хъдърлез и 
Гергьовден, като се организира Народен Събор в местността „Дамбалъ“. В общината се чества и 
специфични празници като Традиционните Майски дни на културата, Момчилградските празници, 
Юлкер и др. 

В културния календар на общината е включен и Международният ден на опазване на 
паметниците на културата, чието честване има за цел да популяризира културното наследство и да 
изгражда в общността ангажираност в процеса на опазване и адаптиране на културните ценности 
носещи разграничима идентичност. 

Общината работи по проекти, които да издирват, съхраняват и предават на идващите поколения 
традициите, обредите и обичаите просъществували през вековете до днес. Проектите са насочени към 
откриване на традициите и съхранение на създадените обичаи на различните етноси в Родопите. Това 
от своя страна е довело до взаимно влияние и формиране на специфичен бит, култура и занаяти.  

Традиционната родопска кухня е представена от ястията: Сарми от лозови листа, Баница с 
булгур и праз, Зелник, Пататник, Къпана баница, Бороне, Кашник, Сиропирани охлювчета, Баклава с 
готови кори и др.  

В общината има традиционни запазени Родопски игри от миналото /Чилик, Гугал, Бабка, Бечка 
(или Беш беш), Свине, Стой тук, Живо зелено/, както и народни лечителски рецепти. 

Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, които трябва да бъде 
използван за привличане на социално-икономическа активност в общината. Необходимо е да се 
изготвят проекти за консервация, реставрация и адаптация на обектите и интегрирането им в обща 
мрежа, обвързвана със селищната структура в общината. Така също е необходимо да бъдат изготвени 
познавателни туристически пътеки и маршрути и обособяването на културни зони.  

Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от нематериално и 
материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните традиции и културните обичаи са 
нематериалния ресурс, който може да задържи посетителите в общината и да повиши нейната 
атрактивност и качеството на културния туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и 
разрастващ се град са културните ценности заложени в селищните характеристики на общината. С 
времето те биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината 
като културен център и формирането на културна туристическа индустрия.   
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Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в устойчивото и 
балансирано териториално и социално-икономическо развитие. Културното наследство е фактор, 
изграждащ позитивни партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на урбанизация 
дават възможност за съчетаване на традиционните дейности, носещи идентичността на региона 
(културното и природно наследство, историческата памет) и социално-икономически дейности в 
новите урбанизираните територии. Водеща роля в съхраняването, опазването и адаптирането на 
културното наследство днес имат хората. Заедно с него те са носители на историческата памет и 
древни традиции. Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в селищната 
структура на общината придава ново значение и го представя като ресурс за социално-икономическо 
развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс, който трябва 
да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на вложените в него инвестиции. Необходимо е 
създаването на маркетингова стратегия, която да представя културното наследството на националния и 
международния пазар, също така създаване на информационна система на културно-историческите 
ресурси и иновативни форми за популяризирането му. Дейностите, свързани с експлоатацията на 
културното наследство в туризма трябва да  бъдат обвързани с опазването и съхранението на 
културните ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата 
културна индустрия като двигател на икономиката на дадена община и възможност за балансирано и 
устойчиво развитие.  

 
8.2 Значимост на обектите 
На територията на Община Момчилград има 40бр. Недвижими културни ценности, кат от отях 8 

бр. са с категория “национално значение”. Всички обекти от национална заначение са съсредоточени 
в с. Татул. 

Фиг.19 

 
Източник: Общински план за развитие на община Момчилград 2014-2020г. 
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8.3. Културно наследство 
• Цел на разработката 

 В съответствие с актуализираният План за развитие на община Момчилград, цел на раздела за 
недвижимо културно и природно наследство е: 
 Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното наследство на 
общината да се превърне в значим ресурс за нейното икономическо развитие и просперитет. Да се 
превърне във водеща туристическа и културна дестинация на Източни Родопи.  
 Задачата на раздела за недвижимото културно наследство в рамките на проекта за 
изменение на Общия устройствен план на Община Момчилград е да създаде предпоставки и 
устройствена основа за опазването, ревалоризирането и социализирането на недвижимото 
културно наследство. 
 Целта на разработката е да изпълни задълженията си към проекта за ОУП и чрез проучване и 
анализ  да даде решение за териториалния обхват на зониране и устройствен режим, произхождащ от 
наличната материална база на наследствоно , необходимостите за неговото опазване, развитие и 
социализация. В приетия ОПР община Момчилград 2014-2020г. , е поставена цел на раздела за 
недвижимо културно и природно наследство : 
 Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното наследство 
на общината да се превърне в значим ресурс за нейното икономическо развитие и 
просперитет. Да се превърне в устойчива туристическа и културна дестинация на Източни 
Родопи. 
 Задачата на раздела за недвижимото културно наследство в рамките на проекта за 
Общия устройствен план на Община Момчилград е да създаде предпоставки и устройствена 
основа за опазването, валоризирането и социализирането на недвижимото културно 
наследство и да направи връзка със съседните територии от други общини. Да обоснове 
културното наследство като потенциал за развитие на туризма във всичките му  многообразия, 
като прави синтез на културно, природно наследство и туризъм – вътрешен и международен, 
база за устойчиво икономическо развитие на общината, създаване на индивидуален 
туристическипродукт. 
 Предвид обхвата и задачите на настоящия проект за изработване на Общ устройствен план на 
община Момчилград, в раздела (подсистемата) за развитието на недвижимото културно-историческо 
наследство, са разгледани териториалните модели на зониране и принципите на интегриране на 
наследството в цялостното прогнозно развитие на общината. Изведени са изисквания към 
последващите нива на устройствено планиране и предложения за допълнителни специализирани 
проучвания и проекти касаещи недвижимото наследство. 
 Като обобщен резултат от обхванатата проблематика са предложени общински политики за 
опазване, валоризация и социализация на културните ценности на територията на община 
Момчилград. 

•  Проучвателна основа 
 Като изходна информация при разработването на подсистема Културно и природно 
наследство са ползвани данни и информации от различни източници, съдържащи данни за налични в 
територията археологически  и архитектурно-строителни обекти и ансамбли, декларирани и обявени 
паметници на културата - актуализиран списък на недвижимите културни ценности за община 
Момчилград  от НИНКН и  РИМ-Кърджали, изисквания от  Заданието за проектиране на Общ 
устройствен план на Община Момчилград. 

 От проектантския екип бяха извършени огледи на място на населените места. При липса на 
кадастрални данни за НКЦ по населени места, огледите имаха ориентировъчен характер. 
Констатирано е , че има значителни архитектурни ансамбли в историческите селищни структури, 
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свързани с прокарване на нови улици и значително и по-малък брой на съществуващите жилищни 
сгради - недвижими културни ценности, отколкото описаните в списъците на НИНКН. 
 В резултат на проучване и анализ на наличната изходна информация на картата на общината 
са сигнирани всички паметници с Протоколи и Решения на МК, със статут „зони с особена 
устройствена защита”, както и отделни идентифицирани археологически обекти, за които 
съществуват данни от посочените източници. 

За нуждите на ПЛАНА са ползвани следните документи и източници: 
-  Данните и изискванията, включени в Задание за изработване на проект за Общ 

устройствен план на община Момчилград 
-  Становище на Министерство на културата относно Заданието за изработване на проект 

за ОУПО Момчилград  
- Информация от Националния документален архив (НДА) при НИНКН и Регионален 

исторически музей - Кърджали  предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
- Писма и Заповеди на Министерството на културата. 
- Регистър на недвижимите културни ценности от НДА при НИНКН (Приложение 11.1.1.); 
- Писмо на РИМ-Кърджали  
- Списък на военни паметници и паметни плочи в Община Момчилград, РИМ - 

Кърджали (Приложение 11.1.4.). 
- Консултации с  Директор Регионален исторически музей - Кърджали,  
- Национална концепция за пространствено развитие  2013-2025 
- Областна стратегия за развитие на Област Кърджали 2014-2020 
- Регионален план за развитие на ЮЦР 2014-2020  
- ОПРО Момчилград, 2014-2020 
- Интегриран план на община Момчилград  2013-2020. 
Приложение 11.1.1. Регистър на недвижимите културни ценности в община 

Момчилград от НДА при НИНКН 
Приложение 11.1.2. Списък на археологическите недвижими културни ценности в 

община Момчилград към 2015 г.  от РИМ – Кърджали; 
Приложение 11.1.3. Писма изх. №№  ……………………………... на НИНКН 

относно НКЦ и охранителните им зони 
Приложение 11.1.4. Списък на военни паметници и паметни плочи в Община 

Момчилград , изготвен от РИМ – Кърджали 
 Приложение 11.1.5. Списък на недвижими културни ценности в община Момчилград 

към    2015 г. 
Закон за регионалното развитие (ЗРР) (Обн. ДВ. бр. 50 от 30 Май 2008г.; изм. ДВ. бр. 

47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр. 82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009г., изм. 
и доп. ДВ. бр. 82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) 

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 
от 2008 г. (Обн. ДВ. бр. 80 от 2008 г.; с изм. и доп.) 

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., 
изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 
2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 
Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 
Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 
9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 
18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм( ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр. 109 
от 20 Декември 2013г.) 
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Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. ДВ, бр. 41 от 13 Май 2005 г. с изм. и доп.) 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. 
бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., 
изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., 
изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., 
изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 
Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. 
бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., 
изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 
Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. 
ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., 
изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., 
изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 
2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 
Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 
от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 
от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 
Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012 г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г., изм. ДВ. бр.38 
от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. 
ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. 
бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. 
и доп. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г.) 

Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; с изм. и доп.) 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; с изм. и доп.) 

Наредба № 2 от 2004 за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; с изм.) 

вж. също: Правила и нормативи за планиране на населените места (ДВ, бр. 21 и 22 от 
1970, с изм. и доп.); Наредба № 1/1994 г. за геозащитна дейност (ДВ, бр. 12 от 1994, с изм. и доп.); 
Наредба № 2/1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г., с изм. и допълнения).  

Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделски земи без 
промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 19 от 6.11.2012г.) 

Закон за културното наследство (зкн), (обн. дв. бр.19 от 13 март 2009г., изм. дв. бр.80 от 
9 октомври 2009г., изм. дв. бр.92 от 20 ноември 2009г., изм. дв. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. дв. 
бр.101 от 28 декември 2010г., изм. дв. бр.54 от 15 юли 2011г., изм. дв. бр.15 от 21 февруари 2012г., изм. 
дв. бр.38 от 18 май 2012г., изм. дв. бр.45 от 15 юни 2012г., изм. дв. бр.77 от 9 октомври 2012г., изм. и 
доп. дв. бр.82 от 26 октомври 2012г., изм. дв. бр.15 от 15 февруари 2013г., изм. дв. бр.66 от 26 юли 
2013г.) 

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване 
на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни 
ценности приета с ПМС № 45 от 25.02.2011 г. (обн. ДВ, бр.19, 08 март 2011 г., изм. и доп. ДВ. Бр.87 
от 9 Ноември 2012т.) 
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Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване 
на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни 
ценности  

• Кратък исторически обзор за територията на община Момчилград 
Общи характеристики Историческо развитие 

 Момчилград е разположен в югоизточната част на Източните Родопи, покрай река Върбица. 
Градът се намира в близост е до градовете Кърджали и Джебел и е втори по население в областта след 
областния център Кърджали. 

В непосредствена близост до момчилградското селоТатул е открита археологическата находка, 
наричана „Светилището“, за която се твърди, че е гробът на легендарния певец Орфей. 

На територията на Община Момчилград се намира резерват, познат като „Еленовото 
стопанство“, където често пребивават гости от големите градове на страната и чужденци. 

Сведения за града има още от 15-16 век. Местното население е било турско. През 18-19 вик се 
заселват много българи. От 1980-те години започват да прииждат изселници главно от Кирковско 
(Кирково, Завоя, Дружинци, Кремен, Дрангово (Област Кърджали), Чакаларово,Лозенградци) , от 
неделинското село Гърнати и други. В миналото е бил в Мастанлийски окръг. 

 
КУЛТОВ КОМПЛЕКС ТАТУЛ 
На около 20 км. източно от Момчилград в местността „Асара” край с. Татул е разположен 

впечатляващ култов комплекс, един от уникалните мегалитни паметници в Европа. Върху 
доминираща скала, до която водят изсечени в скалата стъпала е оформена куполна гробница с два 
гроба, които са покривани с плочи. По околните скали са издълбани много съоръжения, неразделна 
част от комплекса: зидове, ниши, кладенци за поставяне на дарове, легло за главния олтар на 
светилището, множество предмети, свързани с древните култове /глинени човешки идоли, прешлени 
за вретено, костни ашици, предмети от бронз и др./ 

 
 ХАРМАН КАЯ 
Това е скално изсечено светилище, разположено на невисоко плато на около 2 км. Източно от с. 

Долна Чобанка. В близост са формирани две малки пещери. Ранните археологически струпвания на 
скални фрагменти се отнасят към късноенеолитната епоха. Из цялата площ се забелязват изсечени в 
скалите съоръжения – помещения, кръгли и трапецовидни ниши, гробници, щерни, концентрични 
кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала. 

 
СКАЛНИ НИШИ НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО 
 Нишите са разположени на открояваща се скала вдясно от пътя в посока към с. Лале. 

Издълбани са на достъпно място, във варовик, което се  среща сравнително рядко. Те са 11 на брой, 
разпределени на 2 нива. Сред тях има и недовършени, което дава възможност да се проследи начинът 
на изсичане. На хълма непосредствено над скалите с нишите има разрушено светилище, районът е 
осеян с керамика. 

Такива скални ниши, изсечени в скалите, могат да се видят още в с. Татул, с. Равен, с. Биволяне, 
с. Чайка, с. Чайка, с. Друмче, с. Обичник, с. Чуково и с. Чомаково. Част от тях са в съседство със 
скални гробници /при с. Равен, с. Биволяне и Момчилград/ и светилища. 

 
РИТУАЛЕН КАМЪК – ШАРПАНА 
Намира се край махала „Гузоллар” на с. Вряло и е изцяло запазена. Шарапаната се състои от два 

басейна, разположени стъпаловидно и свързани чрез улей. Единият е с кръгла форма, а вторият 
басейн под него е с елипсовидна форма. Предполага се, че шарапаните датират от 700-800 г. преди н. 
е. и са се използвали за преработка на грозде във вино. Те са издялани в скалите преливници, преси за 
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изтичане на ритуален, свещен гроздов сок, който се е пиел а съответните празници. Виното е било 
свързано с култа към бог Дионисий и орфическите вярвания.  

 
ГОЛЕМИЯТ И МАЛКИЯТ КАЗАН 
Те се намират в местността „Казан беюг'' край махала Въз на с. Равен. До обекта може да се 

достигне до ясно открояваща се пътека, непосредствено преди първите къщи на махала Въз от с. 
Равнец. В местността „Казан беюг" се извисява комплекс от интересни скални образувания, 
разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с височина над 30 м. В района има множество 
изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши и добре 
запазена гробница с жлеб за затваряне. 

 
КРЕПОСТ АСАРА 
Средновековна крепост, изградена през ХІ-ХІІ век на доминираща височина в района на рудник 

„Звездел", с. Ралица. Открояват се останките на две големи кули, като в едната от тях има следи от 
жилищни щения и параклис. На по-късен етап двете кули са свързани чрез крепостна стена. Голяма 
част от стените на крепостта са били дървени. Две кули са свързани чрез проход, изсечен в скалите. 
По време на извършените археологически разкопки в параклиса е открита уникална икона от ХІ век, 
основата на коята е изработена от еленова кост, а върху нея са монтирани прецизно изработени 
медальони с образи на светци, с обкови от злато и сребро и ажурни инкрустации. 

 
ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” 
Заема площ от 5186 хектара сред изключително красив ландшафт, в района на вливането на река 

Нановишка в яз. Студен кладенец. Необезпокоявани от хората там обитават елени-лопатари, муфлони, 
диви свине, сърни, кози, зайци, лисици, вълци, кеклик, яребици и др., а във водите се срещат мяряна, 
скобар, шаран, сом и др. 
ДУ „Студен кладенец основно се занимава с провеждане на организиран ловен туризъм. В рамките на 
стопанството се намира скалния масив „Юмурук кая", където гнездят белоглав, черен и египетски 
лешояд и скални орли, които са защитени в цяла Европа. Убежище намират 219 вида птици, от които 
59 са в Червената книга на България и 69 са включени като защитени по „Натура 2000". Стопанството 
разполага с малка хижа на брега на язовира и е предпочитано място за отдих, лов и риболов. 

 
РЕЗЕРВАТ БОРОВЕЦ 
Намира се на около 2 км. от с. Равен. Това е горски черборов резерват – най-източното 

черборово насаждение у нас. Общата защитена площ е 360 дка. Средната му надморска височина е 400 
м. Освен чер бор, в дървесния състав участват още значително количество зимен дъб, по-малко благун 
и още по-малко келяв габър. Средната възраст на боровите дървета е 130 г., а на най-старите 180. 

 
ЗАЩИТЕН ОБЕКТ ВКАМЕНЕНА ГОРА 
Намира се в близост до с. Равен, в дълбок дол, наричан от местните хора „Габъз дере".п 

Вкаменените дървета се разкриват от двете страни на дерето по протежение на около 200 м. „Гората" е 
представена от около двайсетина екземпляра, с височина до 1 - 1,5 м. и диаметър на ствола от 0,4 до 
0,6 м. На два от тях диаметърът е около 4 м., а височината – 1 м. в напречното сечение на дънерите 
ясно се различават годишни кръгове. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. До днес 
в България няма описан подобен случай. 

 
ПРИРОДЕН ПАРК КЕДИК ЧАЛ 
Паркът се намира на влизане в с. Равен от Момчилград. Представлява парк от 21 на брой 

вековни дървета, представени от видовете благун и космат дъб, на възраст от 400 - 500 години. Там се 
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намират и различни видове защитени птици, а в района на парка могат да се открият различни билки 
и редки красиви растения. Това са останки от древната гора, покривала територията на Източните 
Родопи и описвана от хроникъорите като Великата Българска гора. 

 
МЕСТНОСТТА ДАМБАЛЪ 
Планинското възвишение, известно сред местното население като „Дамбалъ", е на около 10 км. 

североизточно от Момчилград. В живописна местност сред широколистна гора по висок скален венец 
се стича изобилно вода. В подножието му е изградена чешма с няколко чучура. Съществува поверие, 
че в полунощ на 5 срещу 6 май водата придобива чудедейна сила и лекува различни заболявания. 

 
ЦЪРКВА „СВ. ЦАР БОРИС І МИХАИЛ І” И КОСТНИЦА 
Християнският храм е построен през 1938 г. в центъра на Момчилград. През 2009 г. е обновен 

цялостно. До църквата през 1970 г. е изградена Костница в памет на загиналите през Руско-турската 
война и Балканската война. Комплексът се допълва и от паметника на ген. Никола Генев –командир на 
кърджалийския отряд по време на Балканската война. 

 
СТАРАТА ДЖАМИЯ 
Джамията се намира в близост до центъра на Момчилград. Построена е преди около 300 години 

и постоянно е използвана, като действащ религиозен храм. През 2004 г. е извършен цялостен ремонт, 
който и придава нов вид и типични за исляма архитектурни черти. Тя е единствената джамия в 
областта с две минарета. 

 
РЕЛИГИОЗЕН КОМПЛЕКС „ЕЛМАЛЪ БАБА” 
Текето на Елмалъ баба е исторически обособен и действащ религиозен комплекс, състоящ се от 

тюрбе, джамия, обреден дом и прилежащи сгради. Намира се в близост до с. Биволяне и Харман кая. 
Изграден е през втората половина на 14 век и винаги е бил религиозен и културен център на алианите 
– бекташии. В местността се намира и многовековно гробище. Там е функционирало и най-голямото 
и известно в медресе с богата библиотека. Текето е свързано с културата и традициите на алианската 
общност, която ежегодно организира там най-големия събор в региона, посещаван масово от туристи 
от страната и чужбина. Тюрбто няма аналог в България – в него са разположени 7 безименни гроба. В 
едната част са погребани шестима мюсюлмански светци, а в другата е гробът на много почитаната 
майка Фатима. 

 
СКАЛНО КУЛТОВ КОМПЛЕСК ТАТУЛ 
Скално-култовият комплекс край село Татул, (Община Момчилград) е много древно култово 

място, на чиято територия е разположен един от най-озадачаващите мегалитнипаметници на 
територията на България - саркофаг с форма на пресечена пирамида, който няма аналог сред 
множеството мегалитни паметници регистрирани от археолозите на територията на България и по 
света. Това е най-добре запазеният храмов комплекс изсечен в монолитен къс скала.  

Комплексът се намира на 200 m от с.Татул в местностите Кара дере и Кая башъ. 
(Археологическият обект е на разстояние около 15 km от гр.Момчилград).  

Скалното светилище е регистрирано и описано за първи път през 1933 г. от краеведа Никола 
Иванов. През 1940 г. българският археолог Васил Миков посещава мястото и изказва предположение, 
че под хълма са развалините на голямо древнотракийско тракийско светилище. 

Описание и особености 
Светилището представлява скален масив, а върхът му – пресечена пирамида. Комплексът се 

състои от два саркофага, четириъгълно легло за главния олтар и триметров кладенец. Датиран от края 
на V и началото на IV хил. пр.Хр., за което свидетелстват намерените фрагменти от глинени съдове в 
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района. Скалната пирамида и гробниците около нея са оформени през ХVIII – ХI в. пр.Хр., когато 
светилището преживява своя първи голям разцвет. Наоколо е оформен кръг от глинени олтари, върху 
които са извършвани жертвоприношенията. Открити са стотици култови предмети- глинени човешки 
идоли и прешлени за вретено, модели на съдове, предмети от бронз, изображение на Бога Слънце. 

През 1980-те години, проф.Иван Венедиков изказва хипотезата, че хълмът край с.Татул е служел 
като светилище посветено на Орфей, но на този етап от проучването на археологическия обект тази 
хипотеза не може да бъде доказана. За да идентифицира обекта като култово място посветено на 
Орфей, проф. Венедиков цитира няколко антични извори за древната история. 
Според Конон и Павзанийтленните останки на легендарния тракийски жрец Орфей били сложени в 
урна и положени върху скала. Замисълът бил и след смъртта му той да остане посредник между 
боговете и хората. Костите едновременно трябвало да бъдат скрити от слънцето, но и най-близо до 
него. Това е идеята за антроподемона или полубога – царя, който след смъртта си постепенно се 
превръща в божество. Според Венедиков на хълма до с.Татул е извършен погребален обред, който е 
съвсем различен от познатите погребални практики на древните траки, при които се наблюдава 
заравяне на мъртвите владетели под огромни могили от пръст.  

Т.нар "гробница" (пирамидата саркофаг) е устроена по начин, различен от всички описани 
към този етап гробници, открити на територията на България. Грубо изработената пирамида е 
издялана от човешка ръка от монолитна скала. Висока около 4.50 m и широка при основата си 6 m, а в 
горната част на пирамидата е издялана своеобразна площадка, по-ниска от северната и източната 
страна, а издигнатата в средата и от юг и от запад. В средата на тази издигната част е издълбан един 
гроб с неправилна форма, широк при късата страна, където се поставя главата на умрелия, 49 сm, а на 
противоположната страна, където трябва да са били краката - 25 сm. Самият гроб е дълъг 1.87 сm и е 
издълбан по същия начин, както и камерите на гробниците, без страните му да образуват страни или 
ръбове. За да се затвори този гроб отгоре, страните му са били издълбани с един отстъп стъпалце, 
дълбоко 22 сm и широко 9 сm.  

Регистрираните културни пластове, съоръжения и находки определят обща хронология на 
обекта от епохата на късния Халколит до Средновековието, което означава, че мястото е било 
населено и използвано в продължение на около 5 000 години. 

Първите археологически разкопки на обекта са проведени през 1960-те и 1970-те години с 
научен ръководител проф.Ст.Михайлов. Екипът проучва цялата територия на скално-култовия обект. 
По време на проучването на най-високата част на теменоса са разкрити практически почти всички 
видове познати на археолозите изсичания при подобен вид обекти във вертикалните и 
хоризонталните грунтови скали - улеи, кръгли подиуми - олтари, кръгове, т.нар. "шарапани", скален 
питус (днес описан на място като "свещен кладенец") дълбок повече от 2 m, стъпла, водещи до самия 
ръб на скалите или до непристъпните им сектори. По вертикалните стени на пирамидалната отвесна 
скала са регистрирани малки правоъгълни ниши и стръмни малки стъпала. 

В началото на 1970-те години паметникът е подробно описан от проф.Иван 
Венедиков и Николай Виходцевски, които изказват предположението, че това е мавзолей на богато 
семейство от тракийското племето на одрисите. През 1976 г. паметникът е публикуван в първи том на 
„Мегалитите в Тракия“ и е описан като "скална гробница". Между 1975-76 г. българският 
археолог Иван Балкански провежда разкопки и при публикацията на паметника го характеризира като 
"тракийско светилище". 

Балкански работи на ограничена площ за разкопки, поради това, че голяма част от мястото на 
археологическият обект е засято с тютюн. В обхвата на разкопките изследователите разкриват 
средновековен некропол с богат гробен инвентар - женски гробове с положени множество накити – 
обеци, пръстени, бронзови гривни и др. По тази причина и заради видими останки от крепостни 
стени, обектът дълго време фигурира в регистрите единствено с по-късните си периоди и частично 
проучените късноантична и средновековна крепост.  
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Системни продължителни разкопки на обекта са проведени в рамките на четири археологически 
кампании (2004, 2005, 2007 и 2009 г.), са осъществени от научен екип в състав: Николай Овчаров 
(ръководител), Даниела Коджаманова (археолог от РИМ - Кърджали), Юлий Стоянов, Здравко 
Димитров и Красимир Лещаков. 

Въз основа на наличните изсичания в материковата скала на обекта и намерени керамични 
фрагменти от съдове и фигури с култово предназначение, най-ранният етап от живота на хълма е 
датиран към късния Халколит (началото на IV-то хил.пр.Хр.). Култовото място бележи своя първи 
голям разцвет през ХVІІІ – ХІ в.пр.Хр., когато е изградена т.нар. пирамида и съпътстващите я 
структури - разкрити са около тридесет глинени олтара, над двадесет ритуални съда за 
жертвоприношения и множество култови предмети - глинени човешки идоли, прешлени за вретено, 
модели на съдове, предмети от бронз, изображение на Слънце-бога, три колела за макети на Небесна 
колесница (изработени от глина) и част от златна маска. 

Светилището е причислено към типа мегалитни светилища, отнасящи се към палеобалканскта 
древност и отнасяни в географския ареал, обитаван от древните тракийски племена – Родопите, Рила, 
Стара планина, Средна гора, Сакар, Странджа и планините на територията на Западна България (Руй, 
Гребен и др.), които са били посветени на различни тракийски божества. 

В рамките на двата първи сезона на разкопките е окончателно установено, че през ХІІІ – ХІІ 
в.пр.Хр. светилището е частично разрушено при земетресения.  

Сезон 2007  
Според интерпретацията на намерените артефакти и извършеното археологическо проучване на 

стратиграфията на обекта - откритите жертвени олтари са датирани в късната Бронзова и ранната 
Желязна епоха (ХV–VI в.пр.Хр.), а през Елинистичната епоха започват първите градежи на обекта - 
според археолозите в периода IV–I в.пр.Хр. е изградена голяма каменна стена от добре издялани 
блокове, която огражда хълма, впоследствие е изградена и храмова постройка, където религиозните 
церемонии са извършвани вече на закрито. Храмът е обновен около средата на I в.сл.Хр, след 
римското завоевание на Тракия. По това време култовият комплекс започва своето разрастване, а през 
ранната Византийска епоха (IV–VII в.сл.Хр.) на хълма е изградена крепост, която е преустройвана 
многократно.  

В самото подножие на свещеният хълм са издълбани няколко скални дискове, чието 
предназначение вероятно е свързано с астрономически изследвания.(Обектите са обявени за 
единични паметници на културата с писмо №5482 от 28.09.1987г)  

В един от своите трудове проф. Ана Радунчева отбелязва, че през втората половина на Енеолита 
в Родопите и извън тях се създава и активно функционира системата от високо планински скални 
светилища. Тя разглеждат основанията за датиране на тази дейност към времето на ранната 
Новокаменна и късната Каменно-медна епоха, като отбелязва, че има наличие на керамика от края на 
праисторическата епоха във всички скални свещени обекти (в това число и на обекта до с.Татул). 
Т.нар. „тракийски зид“ на обекта, преминават върху скалните изрязвания и изсичания на грунтовите 
скали. В композиционно и типологическо отношение скалните изсичания от всички светилища 
намират свои точни паралели сред находките от проучените селищни могили у нас и съседните 
страни. Показателни са случаите в светилища като Перперек, Татул и др. 

Проф.Радунчева отбелязва, че трябва да се има предвид ранната дата на създаване на системата 
от скални светилища в планината и че древните автори, когато съобщават свещените места на траките, 
говорят само за употребата, но не и за създаването им. Повечето скални свещени места са използвани 
през тракийско време, но само върху част от старите свещени територии.  

На разкопките на обекта проведени между 2004 и 2007 г., научен ръководител е доц.Николай 
Овчаров. Екипът ръководен от него открива следи от култовата дейност датирана по керамични 
фрагменти в ХVІІІ-ХІ в. пр. Хр.(Късна Бронзова епоха). От този период са датирани и 30 на брой 
култови огнища и олтари изградени около скалната пирамида, открити са още фрагменти от кани и 
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чаши за вино. Керамиката открита на обекта е с произход от Мала Азия, Егейските острови 
и Микена което свидетелства че на поклонение до светилището са идвали поклонници от различни 
точки на древния свят. 

При разкопките през 2004-2007 г. са намерени уникални предмети от глина, свързани със 
слънчевия култ – три колела за макети на Небесна колесница и част от златна маска. През ХIII – ХII в. 
пр.Хр. светилището е пострадало при земетресения. Според историци саркофагът, пресечената 
пирамида и страничната камера илюстрират погребенията на Орфей и на тракийския цар Резос, 
който според митологията е царувал в южната част на Родопите и е взел участие в 
легендарната Троянска война. 

През античната епоха е изградена масивна каменна стена от огромни блокове с форма на 
паралелепипед. Във вътрешността на светилището са разкрити няколко сгради, една от които е 
великолепен храм със запазени 6 метрови стени. От античната епоха е открита цяла серия от бронзови 
пръстени- печати. В първите години след Христа в района на светилището е регистрирано строителна 
активност. Обновеното светилище просъществува до 50-60-те години на I век. 

Мястото е населено отново през втората четвърт на III в.сл.Хр. От този период е открита 
значително количество римска керамика. Счита се, че елинистическият храм и сградите около него са 
превърнати в укрепена римска вила, обитавана от богат местен аристократ. Имението е опожарено 
през 267-269 г. , когато варварите готи нахлуват в Родопите. В края на III век вилата е възстановена, но 
в доста по-примитивен вид. Нов период на разцвет започва през IХ–Х век. Тогава са извършени 
поредните преустройства. 

Финалният етап от живота върху хълма край село Татул се отбелязва от средновековния 
некропол, от който са проучени осем гроба. Некрополът се датира не по-късно от средата на XIII век 
и бележи края на вековния живот на хълма край село Татул. 

По време на разкопките между 2004 и 2007 г. ръководител на разкопките е доц. Николай 
Овчаров, а в екипът участват археоложката Даниела Коджаманова (РИМ Кърджали), д-р Здравко 
Димитров (АИМ при БАН), доц. Красимир Лещаков (СУ "Климент Охридски"), ст.н.с. Милена 
Тонкова (АИМ при БАН) и археолозите Мирослава Замова и Кичка Симеонова (РИМ Кърджали)  

Археастрономическо проучване  
Първите археоастрономически проучвания на обекта са осъществени между 1981 и 1987 г. от 

проф. Никола Николов, Славей Златев и Калина Василева, а резултатите са публикувани на през 1988 
г.във сп. "Археология". Учените наблюдават известния улей от южното подножие на пресечената 
пирамида, ориентиран в посока изток-запад. (Той е дълъг около 2,5 м и широк в краищата си около 
0,8 м. По средата се стеснява и в хоризонтален план наподобява знака “Х”, в пресечната точка на 
който е образуван вертикален процеп с ширина 8-10 см и дълбочина 50 см.) Т.нар. "мушка" е насочена 
към изгрева на цяло Слънце (тангиращо с долния си ръб хоризонта) при равноденствие. Голямата ос 
на саркофага от най-горната площадка (върху "покрива" на пресечената пирамида) е насочена към 
изгрев Слънце по време на зимното слънцестоене. Същевременно на обекта са регистрирани и 
тронове, които могат да се изследват като пунктове за наблюдение на близкия и далечния хоризонт. 
т.нар."улей" се вижда и първият лъч на Слънцето в деня на есенното равноденствие (около 23 
септември). Улеят е перпендикулярен на нишата със т.нар."гроб" (саркофагът), поради което първият 
слънчев лъч в деня на есенното равноденствие прониква в него. От тази дата денят започва да 
намалява и "богът Слънце" започва да "гасне" и "умира" - "отивайки" на север. "Завръщането" му е на 
датата на зимното слънцестоене, когато денят започва да се увеличава.  

По време на археоастрономическите проучвания през 1982 и 1983 г. на обекта са проведени 
метеорологични и физични изследвания, които установяват наличието на депресия на геомагнитното 
поле. Измерванията на температурата на скалата и въздуха са показали, че непосредствено преди 
изгрева на слънцето температурата рязко спада, а впоследствие се наблюдава постепенно се покачване. 
Причината за тези явления е вероятна аномалия в структурата или в състава на скалния масив. 
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Подробно геофизично изследване на тези аномалии не е провеждано. Допуска се, че тези аномалии са 
били фактор за древните при избора на мястото на светилището.  

Научни теории  
Според теорията на проф.Ана Радунчева скалните светилища, на територията 

на Родопа планина, са изградени и активно ползвани още в Неолитната епоха (края на VII и началото 
на VI хилядолетие пр. Хр.). Това е периодът, в който най-ранните заселници наБалканския 
полуостров тръгват от земите на Мала Азия следвайки течението на най-голямата балканска 
река Марица и нейните притоци, заселниците откриват земите на север от Средиземно море и 
западните области на Балканите. В равнините те създават най-ранните селища, а високо в планината 
изграждат своите скални светилища. Тези светилища според Радунчева постепенно се превръщат в 
истински свещени комплекси, за чието „архитектурно“ оформление древните хора използвали 
природните форми на скали и ниши, или ги доработвали, за да ги превърнат във внушителни скални 
свещени места, където извършвали ритуални действия. В Източните Родопи е най-голямата 
концентрация на сакрални скални обекти. 

Според проф. Радунчева близостта между праисторическите светилища в Родопите ги превръща 
в „гигантски“ олтар за почитане на боговете от върховния праисторически пантеон, а планината – в 
свещена. В същото време те са доказателство за предходност пред т. нар. тракийски пантеон, който е с 
2500 години по-млад от описани скални праисторически светилища в Източните Родопи. Проф. 
Радунчева защитава тезата, че древните заселници са използвали светилищата и като своеобразни 
астрономически обсерватории и са познавали небесните тела и разположението на звездите, което им 
било ориентир. По време на археологически експедиции на обекти в Източните Родопи ръководени 
от проф.Радунчева, колегите ѝ са се натъкнали на втория – т.нар. древнотракийски пласт зидове, при 
който изображенията на старите божества са били зазиждани, а помещенията са били преустройвани 
или запълвани с пръст и камъни. Точно затова проф.Радунчева нарича скалните светилища в 
Източните Родопи праисторически и подчертава, че е исторически невярно да се свързват само с 
културата на древните траки. Проф. Радунчева изтъква че, тези праисторически заселници са 
разработили на територията на Източните Родопи над 150 рудника за добив на злато и са създали 
най-старата и блестяща Европейска цивилизация, което би могло да се характеризира като „златния 
век“ на човешката история. Може да се твърди според нея, че тези скални светилища предхождат 
строителството на Египетските пирамиди поне с хиляда години. 

Фрагментите от керамични предмети открити на територията на светилищата в Източните 
Родопи недвусмислено говорят за своя много ранен произход – някъде към края на VII хилядолетие 
пр. Хр. Тези най-ранни следи намират потвърждение и в идолите от керамика, а те пък имат точен 
паралел с подобни в Мала Азия, конкретно в Чатал Хюг – "Свещения град", както го нарича 
известният английски археолог проф. Джеймс Мелард. Там има и аналогични скални структури и 
изображения, каквито са намерени и в Испания иИталия, но никъде тази култура не е развита така 
както на Балканите според проф. Радунчева. 

В България най-голяма концентрация на скални светилища има в района на Кърджали, като само 
на територита на Oбщина Момчилград, са регистрирани над сто сакрални обекта. Забележителни са 
обектите Перперек, Татул, Уч кале над гр.Джебел, Харман кая, Скалните костенурки до с.Фотиново и 
др. Според Радунчева, българските археолози са открили един „грандиозен паметник на 
праисторическата религия“, създаден няколко хилядолетия преди траките и използван по-късно от тях 
и впоследствие през Римската епоха и Средновековието с различно предназначение. Наличието на 
естествени или допълнително оформени в скалите ниши, характерен елемент в светилищата, проф. 
Радунчева обяснява с религиозните представи на праисторическите хора, което се отнася и за 
пещерите. Става дума за тяхната вяра в задгробния живот и прераждането и завръщането на душата на 
покойника при свещените прародители.  
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Многократно български медии тиражират изказванията на доц.Николай Овчаров, който 
некоректно припознава или дефинира саркофага при с.Татул като гроб на Орфей, проф. Валерия 
Фол се изказва категорично против такава категоризация, според нея обявяването на саркофага на 
върха на хълма за гроб на Орфей е: „смехотворно“, защото Орфей е митологически образ, в който са 
кодирани тракийските царе, жреци; следователно, това е един сборен митологичен образ.  

За твърдението на доц.Овчаров, че археологическият обект до Татул е "единственият локализиран 
в Тракия храм на Орфей", доц.Костадин Рабаджиев (ръководител на катедрата по археология към 
Софийския университет "Св. Климент Охридски"), коментира, че тезата на Овчаров е "изградена върху 
факти, които изглеждат подредени, но са дълбоко неверни... което най-малкото показва научна некомпетентност."  

В края на месец ноември, 2007 г. на пресконференция в Кърджали археолозите проф. Ани 
Радунчева, Катя Меламед и Стефанка Иванова от секция „Праистория” в Института по археология 
към БАН заявяват, че археологическите обекти Татул и Перперек са в аварийно състояние, а две трети 
от Татул са унищожени. 

В продължение на четири години (от 2004 до 2007) екипът на проф.Радунчева облита със 
самолет неолитните паметници в региона на Източните Родопи и установява разрушителни дейности. 
Процесът е документиран в авиофотографии. Контролна теренна комисия от четирима археолози от 
Института по археология е установила пораженията. Сформирана е след докладна от екипа на проф. 
Радунчева и много настояване да се обърне внимание на проблема. Като причина за унищожаването 
на паметниците са посочени - "проучвателите, варварското отношение на местната власт и нескончаемият 
поток от посетители". 

Проф.Радунчева и екипът й твърдят, че проучвателите на обекта надценяват ролята на траките и 
неглижират артефактите от праисторията; приписват изсичанията в скалите на траките, но всъщност 
са на предишни много по-стари цивилизации; при последните разкопки на Татул са демонтирани 
даже зидовете изградени от траките и римляните, и остава само надеждата, че са добре документирани, 
коментира Катя Меламед. 

Отношението на местната власт към паметниците продължава да е варварско - като пример е 
посочено намерението на общината в Момчилград да финансира изграждане на двулентов път и 
паркинг до обекта Татул. Трасето минава през неолитни и енеолитни структури. Екипът на проф. 
Радунчева изтъква, че идеята, че трябва непременно да се печели от т.нар. културен туризъм е дълбоко 
погрешна, защото след като се унищожат старините, няма какво да се показва. Проф.Радунчева 
препоръчва да се изведат хората от паметниците - т.е. да се изградят маркирани пътеки за обход при 
посещение. Тя изтъква, че скалите, в които са изсичанията, се рушат дори само от допир. Тя 
подчертава, че артефактът "тронът с лъвовете на Татул" е напълно унищожен.  

Сегашните проучватели надценяват ролята на траките и неглижират артефактите от 
праисторията. Приписват изсичанията в скалите на траките, но всъщност са на предишни много по-
стари цивилизации. А при последните разкопки на Татул са демонтирани даже зидовете от траките и 
римляните, и остава само надеждата, че са добре документирани, коментира Меламед. Отдавна са 
разрушени изсичания на Перперикон. Зидовете са подкопани и като се сринат, просто се разчистват. 
През 2009 г. става ясно, че проф. Ана Радунчева и доц. Николай Овчаров са в конфликтни 
взаимоотношения заради начинът по който екипът на Овчаров третира археологическите 
обекти Перперек (Перперикон) и Татул. Направената междувременно проверка на обектите 
установява, че: „интензивното медийно рекламиране на обектите е изместило на заден план тяхното 
качествено научно изследване“. Комисията заключва още, че състоянието на паметниците е аварийно 
и „заради неправилно разкриване на останките, в някои случаи е създадена опасност за запазване на 
оригиналните структури“. 

Археолозите препоръчват изследователският екип да бъде увеличен, но мерки не са предприети 
от никоя отговорна институция. Подадени са документи до Министерството на културата и до 
Националния институт за паметниците на културата (НИПК). Единственото, предприето след 
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проверките на Перперек и Татул, е поставянето на ламаринен навес на обекта до с. Татул на стойност 
30 000 лв., но поставен така, че винкелите, на които се държи, минават през зидовете, които трябва да 
предпазва и то по начин, по който водите от дъждове и топящ се сняг се изливат в основата на 
стените.  

Проф. Радунчева е един от най-големите критици на работата на екипа на доц. Николай 
Овчаров по Перперикон (Перперек) и хълма светилище край с. Татул. Тя споделя неведнъж, че 
консервацията на Перперек е недостатъчна, и че древното укрепление вече се руши. Според нея 
начинът, по който са подкопани по време на разкопките (ръководени от Овчаров), всички зидове от 
различните епохи – средновековна, римска и тракийска, рано или късно ще рухнат. Радунчева заявява, 
че е неприемливо за консервацията на обекта, посетителите да стъпват навсякъде и с всяко 
невнимателно стъпване да нарушават баланса на древния градеж, като това би предизвикало 
перманентно разрушаване на обекта. По нейни свидетелства, от първото ѝ посещение на 
археологическия обект в края на 70-те на ХХ в. са били разрушени много ценни следи, а именно – 
заличен е древен релеф с два лъва, както и изображение на зооморфна фигура издялани на 
облегалката на трона в т.нар. „тронна зала“. Въпросните релефи са документирана на старите 
фотографии от обекта. Те имат и своя аналог в стенописите на Чатал Хююк (на турски - Çatalhöyük) 
в Анатолия (Анадола, Турция) от VІІІ хил.пр.Хр. – най-запазеният град от епохата на Неолита открит 
засега.  

Археологическият обект край с. Татул е обявен за Паметник на културата със Писмо №5892 от 
21.12.1989 г., в което е описан като "Скално светилище – местността "Каменна глава" (Кая башъ) - на 
0,3 km. южно от местността "Вежица" 

През 2011 г. обектът е включен в кампания "Чудесата на България" 
• Културно-исторически  потенциал на община Момчилград   

 Културно-историческия потенциал на община Момчилград се определя от няколко основни 
фактора: 
 * Исторически места, събития и личности 
 * Археологически находки и паметници 
 * Архитектурно-строителни паметници 
              * Художествени паметници 
 * Етнография и фолклор 
 В културата и традициите на населението от района тези пет фактора са неразделни 
компоненти от ежедневния бит и празничните ритуали на населението. 
 В цивилизационното развитие на разглежданата територия се различават следните периоди:  
 - бронзова епоха 
 - тракийска епоха 
 - гръцка цивилизация 
 - римска епоха 
 - І-ва българска държава 
 - ІІ-ра българска държава 
 - Османско владичество 
 - Освобождение и след Освобождение 
 
 1. Началото на първо хилядолетие пр.н.е. (тракийска мегалитна култура) 
 2. Гърцка колонизация (елинизъм) 
 3. Южна Тракия и Римска империя 
 4. Средновековие 
 Богатата тракийска култура,която се запазва дълго време в тракийските земи, дава силно 
отражение за формиране на християнството у нас. Етнически вярвания ритуали и традиции се 
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преплитат , интерпретират чрез християнството, като придават специфичен характер на културата и 
религията. Сред малкото блестящи примери в средновековната култура са руините на  крепостите. 
 През епохата на късното средновековие настъпва общ икономически упадък в района, което 
се отразява на развитието на архитектурата. 
 5. Османско владичество 
 По време на османското владичество населението в Източните Родопи променя своя 
етнически състав- населението е от турски и български етнос , което е запазено и до сега. 
 Религията, езика и обичаите стават главни носители на духа и народната култура. 
Преплитането във вековете на езичество, християнство  и ислям и народен епос съхраняват до наши 
дни самобитната местна традиция. 
 През периода на Възраждането  се създава основно запазената до днес архитектура на 
„родопската къща” с характерното използване в градежа на каменни строителни елементи .  
 Помехамеданчването като исторически факт се отразява най-вече в култувата архитектура и 
някои особености на функционалното разпределение на жилищната . По тази причина до наши дни 
са останали значимо количество мюсюлмански култови сгради, подменили по-предишните 
христиански. 
 6.Следосвобожденски период. 
 От това време няма запазени сгради, с необходимата научна и културна стойност на НКЦ , 
които да  са част от картата на културното наследство и база за туристическа активност. 
 

• Статистика и териториално разположение 
            Разположението на обектите на наследството по брой, вид и настоящия статут е представено в 
следващата таблица: 
 
ОБЕКТИ НКЦ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОТ РЕГИСТЪРА НА 
НИНКН 
Област  Кърджали, община Момчилград, населено място: с. Ауста 

1. Скален гроб в селото в двора на  Милан  Иванов  Миланов, д.п. №5892/21.12.1989/ г., обявен с : 
ДВ/НСОПК. Вид на   ПК: Археологически. 

Област:  Кърджали,  община  Момчилград,  населено  място: с.Чобанка 

1. Скални  ниши- 3 км. Северно, д.п. №1048/05.04.1985г. Вид  на  ПК: Археологически. 
2. Скални  ниши – 15  на 1.3  км. СИ,  д.п. № 1048/05.04. 1985 г. Вид  на  ПК:  Археологически. 
3. Жертвеник- 1.3 км.  Североизточно, д.п. № 1048/05.04.1985г. Вид  на  ПК: Археологически 
4. Скално  изсичане  с  правоъгълен  план  в  м. „ Харман кая” -1.5  км.  Източно, д.п. №  1048/ 

05. 04 .1985 г. Вид  на  ПК: Археологически  
5. Винарна   / Шарапташ/  в  м. „ Харман  кая” – 1.5 км. Североизточно, д.п. № 1048/  05.04.1985 

г. Вид  на  ПК:  Археологически. 
6. Винарна- м. „ Харман  кая”- 1.5 км. Североизточно,  д.п. № 1048/ 05.04.1985 г. Вид  на  ПК:  

Археологически 
7. Винарна – м. „ Харман кая”- 1.5 км.  Североизточно, д.п.   №   1048/ 05.04.1985 г. Вид  на  ПК: 

Архелогически. 
8. Концентрични окръжности ,  изсечени  в  скалите в  м.  „ Харман  кая”-  1.5 км. Североизточно,  

д.п.  №  1048/  05. 04. 1985 г. Вид  на  ПК:  Археологически. 
9. Скални  помещения  в  м. „ Харман кая”- 1.5 км. Североизточно,  д.п.  № 1048/ 05.04. 1985 г. 

Вид на  ПК:  Архологически. 



                    

 

84 

10.  Скални  ниши – 4 , в  м. „  Харман кая”- 2 км.  Североизточно, д.п. №   1048/ 05. 04. 1985 г. 
Вид на  ПК:  Археологически. 

11.   Средновековно  селище  в м.  „ Харман кая”- 2  км.  Североизточно,  д.п. № 1048/ 05. 04.1985 
г. Вид  на  ПК: Археологически. 

 

Област : Кърджали, община  Момчилград,  населено място:  с. Чуково 

1. Скални ниши – 1 км. Югоизточно от  селото , м. „ Пармалък кая”, д.п. № 5482/ 28. 09.1987 г.. 
Вид  на  ПК: Археологически. 

2.  
Област: Кърджали , община  Мочилград ,  населено място: с. Друмче 

1. Скални  ниши – м. „ Присадените  скали” / Ашладъ Каясъ/ - 0.5 км. Южно,  д.п. № 5892/ 
21.12 . 1989 г. Вид на  ПК:  Архееологически. 

2. Скални  ниши – м. „ Присадените  скали” / Ашладъ Каясъ/ - при  гробищата ,  0.7  км. 
Югозападно , д. п.  № 5892/ 21.12.1989 г. Вид  на  ПК:  Археологически. 

3. Скални  ниши ,  м. „ Юмручен камък” / Юмрук кая/ - 0.8 км. Северозападно. Д.п. №  5892 / 
21.12. 1985  г. Вид  на  ПК: Археологически 

 

Област: Кърджали , община  Момчилград,  населено място: с. Карамфил 

1. Селище  от  късножелязната и  римската  епоха – 1.5 км . Южно,  д.п.  № 5892 / 21.12 1989 г. 
Вид на  ПК:  Археологически. 
 

Област :  Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено  място: гр. Момчилград. 

1.  Историческа  местност – 4 км. Северозападно- спирка  „ Джебел”,  д.п. №129/ 18.11.1974 г.  Вид 
на  ПК:  Археологически.  Категория  на   ПК:  местно значение. 

Област : Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено място :  с. Обичник 

1. Тракийска  крепост – 2  м. „ Асара” -  2  км. Северозападно,  д.п. № 5482 /28.09.1987 г. Вид  на  
ПК:  Археологически. 
 

Област :  Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено  място :  с. Пазарци 

1. Средновековна крепост – м. „ Градище” / Асар/-  0.4  км. Североизточно  от  рудник  „  
Звездел” ,  д.п. №  5892 / 21.12. 1989/ г. Вид  на  ПК :  Археологически. 
 

Област: Кърджали , община  Момчилград ,  населено  място : с. Равен 

1. Скална  гробница- в  селото , на  0.1 км. Южно ,  Югозападно  от  кметството. Д.п.  № 5892 / 
21. 12. 1989 / г. Вид  на  ПК :  Археологически. 

2. Скална   гробница – м. „  Шума дере” / Казал  дере/ - 4 км.  Източно , д.п. № 5892/ 21.12.1989 
г.   Вид  на  ПК:  Археологически. 

3. Скални  ниши  - м.  „  Голям  казан” / Газан биюк/ - 4 км.  Източно. Д.п  №  5892/   
      21.12. 1989 г.  Вид  на  ПК:  Археологически. 
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4. Селище от  желязната  епоха  - м. „ Голям  казан” /  Газан биюк / - 4 км. Източно, д.п. № 5892 
/ 21.12. 1989  г.  Вид на  ПК : Археологически. 
 

Област : Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено  място : с. Седефче 

1. Крепост  от  късната  античност  и  средновековието – м. „ Градише”  /  Асар/- 1.5 км.  
Югоизточно, д.п. № 5892 / 21 .12. 1989 г.  Вид  на ПК: Археологически. 
 

Област  :  Кърджали,  община   Момчилград ,  населено  място: с. Седлари 

1.  Праисторическа  селищна  могила на  0.5 км. от  мах. „ Градинка” на  левия  бряг на  р „ 
Върбица” , д.п. № 1048/ 05.04.1985 г.   Вид на  ПК: Археологически. 

2.  Праисторическо  селище  в  м. „  Бакаджик”  на  0.3 км. Източно , д.п  № 1048 /  05.04. 1985 г.  
Вид на  ПК:  Археологически. 

3.  Средновековна  църква – 0.5 км. от  мах. „  Градинка”, д.п.  №  1048 / 05.04.1985 г.  Вид  на  ПК:  
Археологически. 

4.  Средновековен  некропол -  1 км.  Севвроизточно , д.п.  №  1048/05.04.1985  г.  Вид на  ПК: 
Археологически. 

5.   Средновековно селище  - 1 км. Североизточно, д.п.  №   1048/05.04.1985 г.  Вид  на  ПК :  
Археологически. 

Област : Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено  място: с. Върхари 

1. Селищна  могила  на  0.25 км.  Западно на  левия  бряг на  р. Върбица , д.п. №  5482 / 28 . 09. 
1987 г. Вид  на  ПК:  Археологически. 
 

Област  :  Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено  място : с. Звездел 

1.  Светилище от  римската  епоха  -  м. „  Стръмни  рид „ – при  телевизионната  кула -  7 км. 
Южно  , д. п.  №  5892 /  21.12 .1989  г.  Вид  на  ПК:  Археологически.. 

Област : Кърджали ,  община  Момчилград ,  населено  място : с. Татул 

 „ Култов  център -  Татул”, обявен  с:  ДВ / НСОПК, протокол от  12.04.2007 г., одобрен от  
министъра  на  културата  / граници  и  режими/. Протокол на  СЕСОНКЦ  от  13. 01. 2011 
г.  Вид  на  ПК:  групов паметник,  Групова  НКЦ. Категория  на  ПК:  Национална. 

Единични  Паметници  на  територията на  груповия  паметник на  културата- „ Култов 
център – Татул” 

1. Скални дискове в  южния  край на  селото, писмо  № 5482/ 28. 09. 1987 г. Вид на ПК: 
Археологически. 
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2.  Средновековна  крепост-  м.  „ Кая башъ”- 0.2 км.  Южно , д .п.  №  5482/28. 09.1987 г.  Вид  на  
ПК  :  Археологически. 

3.  Средновековен  некропол  в  м. „  Халка  тарла” – 0.2 км.,  д. п.   №    5482/ 28. 09. 1987 г.  Вид  
на  ПК:  Археологически., Югоизточно от  махалата. 

4 . Средновековен  некропол - м.  „  Кръглата нива”/ Халка  тарла/-  източния  край  на  махалата ,  
м. „ Вежица”,  д.п. № 5892 /  21.12. 1989 г. Вид  на  ПК:  Археологически. 

5. Средновековно  селище  в  м. „  Халка  тарла”- 0.2  км. ,  Югоизточно  от  махалата,  д.п. № 5892 
/  21.12 . 1989  г. Вид  на  ПК:  Археологически. 

6.     Скални  ниши -  0,4 км. ,  Югоизточно,  м. „  Вежица” д.п. №  5482 /28.09.1987 г. Вид  на  ПК:  
Археологически. 

7.  Скално светилище -  м. „  Каменна глава” /  Кая  башъ/ - 0,3  км. Южно,  м. „ Вежица” , д. п.  №  
5892 /21.12.1989  г. Вид  на  ПК:  Археологически. 

8.   Плосък  некропол ,  възвишение  Харманджик ,  протокол  от  12. 04. 2007 г. ,  одобрен  от  
министъра  на   културата / граници  режими /. Вид   на  ПК :  Археологически. 

9.   Надгробна  могила  ,  хълм  Елтеле , протокол  от  12.04.2007 г.,  одобрен  от  министъра  на  
културата.  Вид  на  ПК:  Археологически. 

• Структура на обектите НКЦ на територията на община Момчилград. 
Археологически НКЦ – 49 бр., исторически ПК – 1 бр. В регистъра на НИНКН 

липсват данни за декларирани НКЦ с вид архитектурно-строителни и художествени. 
- Скални ниши и гробници – 19 бр. 
- Крепости – 3 бр. 
- Селища – 7 бр. 
- Светилища - 1 бр. 
 - Надгробна  могила –  1 бр. 
- Винарски съоръжения – 5 бр. 
Култов център Татул – Групова археологическа НКЦ 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НКЦ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОТ АКБ 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000450 
Местоположение:Населено място : Върхари, Местност : Каршин, при водослива на р. Върбица и 
Дива река (Читак дере) 
Локализация:На 1,3 км СИ от с. Върхари 
Особености: Площ : 60 дка 
Обектът се проучва археологически от 2007 г., тъй като попада в трасето на първокласен път І-5 
Джебел-Подкова (обект № 21). До 2010 г. е проучена ивица с дължина 270 м и шир. 21 м. 
Вид и хронология: Селище, Енеолит 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590135 
Местоположение:Населено място : С.БИВОЛЯНЕ, Местност: Харман кая, при мах. Гъсак 
Локализация: 1,3 км СИ от мах. Гъсак 
Особености: Върху тясната западна стена на висока 5 м скала са изсечени 13 ниши, на южната стена 
има още 2. На друга скала има още 2 ниши, ориентирани на СЗ. Пред скалата с 13-те ниши, в скален 
къс има басейнче с улей, изкуственият му произход е съмнителен. 
Вид и хронология: Скални ниши, Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590136 
Местоположение: Населено място :С.БИВОЛЯНЕ, Местност: Харман кая 
Локализация: 1,5 км И от мах. Гъсак 
Особености: В скалите на нивото на терена са изсечени 3 шарапани. Първата има два овални басейна, 
горен с размери 1,43х1,7 м, дълб. 0,6 м, долен - диам. 0,35 и дълб. 0,3 м. Тунелче свързва шарапаната 
със съоръжението с четириъгълен план. Втората е с един овален басейн (диам. 1,6 и дълб.0,3 м), от 
него излизат 2 улея. Третата е с правоъгълен план и заоблени ъгли и размери 1,36х1,13х1,14х1,23 м. 
Дълбочина в горния край - 0,4, в долния - 0,2 м, там е разположен и улея. В близост до шарапаните 
има изсичане подобно на гроб, ориентирано С-Ю, с размери - 1,8х0,8 м и дълб. 0,62 м.  
Вид и хронология: Винарски съоръжения,  Неопределима 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590137 
Местоположение: Населено място :С.БИВОЛЯНЕ, Местност: Харман кая 
Локализация: 2 км СИ от мах. Гъсак 
Особености: Изсечени са в западната отвесна стена на невисока скала те са четири и са на височина 
1,5 - 2 м. Високи са 0,4-0,5 м, основите им са 0,2-0,3 и 0,1-0,15 м, дълбочината на вкопаване долу е - 0,2-
0,25 м, горе - 0,05 м. 
Вид и хронология: Скални ниши,   Тракийски период 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590161 
Местоположение: Населено място :С.БИВОЛЯНЕ, Местност :Габъз дере, при мах. Бухово 
Локализация: ЮЗ от мах. Бухово  
Особености: В скалите по двата бряга на Габъз дере са изсечени ниши. Групирани са на три места по 
2-3, на една скала има 10, разстоянието между групите е 200 - 300 м. 
Вид и хронология: Скални ниши,  Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590165 
Местоположение: Населено място :С.БИВОЛЯНЕ, Местност :Хамбар кая, при мах. Гъсак 
Локализация: 0,2 км З от мах. Гъсак 
Особености: Пещерообразна гробница с плитко преддверие и вход на юг. Има трапецовидна гробна 
камера дълж.2,4, ширина (предна част) - 1,5, ширина (задна) - 1,8 м, бъчвовиден свод, вис. 1,82 м. 
Задната стена е перпендикулярна на свода, в СИ ъгъл има триъгълна площадка на 0,07 м от пода с 
размери1,8х1,55х2,4 м, в задната стена - полусферична ниша: шир. 1,2, вис. 0,85, дълб. 0,4 м. 
Вид и хронология: Скална гробница , Ранножелязна епоха 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590166 
Местоположение: Населено място : с.Биволяне, Местност : Фарън 
Локализация:1 км ЮИ от мах. Гъсак 
Особености: Пещеровидна гробница с вход на ЮИ, без преддверие. Има арковиден отвор, 
заобиколен от жлеб. Камерата е с трапецовидна основа с дължина – 2 м,.ширина  при входа  -1,4 м, 
при задната сетна -1,12 м, апогей на свода - 1,5 м. 
Вид и хронология:Скална гробница,Ранна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590151 
Местоположение: Населено място : С.ОБИЧНИК, Местност: Aсара 
Локализация: 0.7 км 175 градуса 
Особености:На билото са запазени следи от стена от ломени камъни, която огражда достъпните 
страни. Намерена е керамика на ръка и на колело. 
Площ : 1 дка 
Вид и хронология: Светилище на връх, Късна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510179 
Местоположение: Населено място : С.ОБИЧНИК, Местност: Юмрук кая 
Локализация: 0,5 км, 63 градуса от с. Обичник 
Особености: Доминиращата над околния терен вулканска скала Юмрук кая е получила вследствие на 
изветрянето особена форма. На нея са изсечени общо 13 ниши, от които 4 недовършени, повечето са 
ориентирани са на юг, само две – на югозапад. 
Вид и хронология: Скални ниши, Ранна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590152 
Местоположение: Населено място : С.ЧУКОВО, Местност : Беш пармак каясъ, Aръ кая 
Локализация: 1 км СИ от селото 
Особености: На скално образувание, наподобяващо фигура на полегнало животно са изсечени в един 
ред 10 и отстрани още 6 ниши. 
Вид и хронология: Скални ниши,  Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590154 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН, Местност, улица : Казан бююк 
Локализация: 1 км ЮИ от мах. Въз 
Особености: Пещерообразна гробница. Вход от юг, с кръгла камера с диам. 1,9 м, и  вис. 1,8 м, без 
преддверие. 
Вид и хронология: скална гробница, Ранножелязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590155 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН, Местност : в селото, Хамбар кая 
Локализация: в селото 
Особености: Пещерообразна гробница с вход на СИ. Изсечена е в неизявена вулканска скала. Има 
арковидно преддверие с вис.1,55 и шир.1,65 м. Входът е с трапецовидна форма с вис.1,45 м. Камерата 
е куполообразна с елипсовидна основа с диам. 2,3х1,8 м и вис.1,65 м. 
Вид и хронология: Скална гробница, Ранна желязна епоха 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590156 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН, Местност, улица : срещу мах. Скалари 
Локализация: на 0,5 км  
Особености: Н. Иванов съобщава за "фурнообразна стая" с места за сядане. 
Вид и хронология: Скална гробница, Ранна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590157 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН,  Местност: До централната махала 
Локализация: в южния край на селото 
Особености: Н. Иванов споменава, че върху грамаден камък до кметството е имало 2 квадратни и 3 
кръгли преси. 
Вид и хронология: Винарски съоръжения, Неопределима 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590158 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН, Местност : Казан бююк 
Локализация: 1,2 км ЮИ от мах. Въз 
Особености: В изявени скали на височина над 10 м са изсечени 24 ниши, ориентирани са на юг и 
запад  
Вид и хронология: Скални ниши, Тракийски период 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590159 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН, Местност: Казан дере 
Локализация: 1 км Ю от централната махала 
Особености: 23 ниши са изсечени на скала на левия бряг на Казал дере. 
Вид и хронология: Скални ниши, Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590174 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН, Местност : Казан бююк 
Локализация: 1 км ЮИ от мах. Въз 
Особености: Площ : 3 дка 
По склона северно от Казан биюк се открива керамика на ръка и на колело от КЖЕ. 
Вид и хронология: Обект с неопределена функция, Късна желязна епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002344 
Местоположение: Населено място : С.РАВЕН 
Локализация: 0.7 км 156 градуса от центъра 
Особености: Скална гробница с отвор отгоре, без преддверие. Има слабо очертано двойно засичане 
от юг – вероятно оформящо място за затваряща плоча. Камерата е с правоъгълен план 2,04х1,60 м, 
апсидно извита задна стена, има отстъп отвътре пред входа, входът е ориентиран на ЗЮЗ – 245о, 
горната част на камерата и входа са разрушени. 
Вид и хронология: Скална гробница, Ранна желязна епоха 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590160 
Местоположение: Населено място : С.ЧОМАКОВО 
Локализация: 1.7 км, 284 градуса от селото 
Особености: Скалните ниши са около 30 и са ориентирани на З и ЮЗ. 
Вид и хронология: Скални ниши, Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590162 
Местоположение, Населено място : С.ЧАЙКА, Местност : Кайряк кая 
Локализация: 1 км СИ 
Особености: Шукерова споменава за 11 ниши по скали на брега на Дермен дере, имат Ю ориентация. 
На 0,5 км от тях има няколко недовършени. 
Вид и хронология: Скални ниши, Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590164 
Местоположение: Населено място : С.ДРУМЧЕ, Местност: Aшладъ каясъ 
Локализация: 0,7 км ЮЗ 
Особености: Нишите са 27, ориентирани са на ЮЗ и Ю, две – на С, шест от тях са недовършени. В 
близост до нишите се открива керамика от късната желязна епоха. 
Вид и хронология: Скални ниши - Тракийски период, Обект с неопределена функция - 
Късна желязна епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510178 
Местоположение: Населено място : С.ДРУМЧЕ, Местност: Ашладъ каясъ 
Локализация: 0,9 км,164 градуса от с. Друмче  
Особености: Втората група ниши в тази местност се състои от 37 съоръжения. Повечето са 
разположени в два неправилни реда и са изсечени на достъпна височина от терена. В тази група има 
11 по-плитки ниши. Всички са ориентирани на юг и югозапад.   
Вид и хронология: Скални ниши, Ранна желязна епоха 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590167 
Местоположение: Населено място : ГР.МОМЧИЛГРАД, Местност: Кoшча 
Локализация: 2,5 км 183 гр. от центъра 
Особености: Пещеровидна гробница, издълбана в скала на десния бряг на Чуковска река. Входът е на 
запад, има плитко преддверие, камерата е овална  с размери: мах. Ширина 2,2, мах.дълж.2,15,м, вис.1,6, 
вход 1,4х1,4 м. На източната стена са изсечени графити. 
Вид и хронология: Скална гробница - Ранна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590168 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност : при мах. Вежница 
Локализация: при мах. Вежница 
Особености: Пещерообразна гробница. Има предверие, отвор с праг и камера с кръгла форма с диам. 
2,7 м, дълж. на кам. е 2,42 м, купол като пещ с вис. 1,65 м. Локализацията на гробницата не е изяснена. 
Вид и хронология: Скална гробница - Ранна желязна епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590169 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност : Aсара 
Локализация: 1 км СИ от махала Aджиолук 
Особености: Площ : 5 дка. По склоновете на възвишението се открива керамика от желязната епоха, 
праисторията и средновековието На южния скат има три скални ниши, ориентирани на юг. Ниши 
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има и върху скалните венци, западно от Асара. Във вътрешността има руини от сгради на хоросан, 
дълбока щерна 2х3х3 м и др. изсичания. 
Вид и хронология: Скални ниши - Тракийски период, Крепост - Средновековие 
Обект с неопределена функция - Праистория, Ранна желязна епоха, Античност 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590173 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност : Юджак каясъ 
Локализация: 0,4 км ЮЗ от мах. Вежица 
Особености: На изявена скала с вулкански произход са изсечени 3 ниши, ориентирани на ЮЮИ, те 
са на 6 м над терена. Отстоят на 0,3 км западно от светилището. Балкански съобщава за 7 ниши тук. 
Вид и хронология: Скални ниши - Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510181 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност: Кая башъ 
Локализация: 0,5 км,190 градуса от мах.Вежница 
Особености: Площ : 2 дка. Скалата на върха е оформена като пресечена пирамида, в която са вкопани 
саркофагоподобни гробове, стълби, площадки, улеи и ниши. При проучванията са установени следи 
от обредни действия. През на І в. на върха е изграден храм, по-късно – укрепление, което след 
значителни преправки е използвани и през средновековието. 
Вид и хронология: Светилище Късна бронзова епоха, ранна желязна епоха, късна желязна 
епоха, римска епоха 
Селище - Късен енеолит, Укрепление  - Средновековие 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510182 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност: Харманджик 
Локализация: 0,5 км, 13 градуса от мах. Вежница 
Площ : 1 дка 
Вид и хронология: Некропол извън населено място  Римска епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510183 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност: Халка тарла 
Локализация: 0,5 км южно от мах. Вежница 
Площ : 1 дка 
Вид и хронология: Селище - Средновековие 
 
Местоположение: Населено място : С.ТАТУЛ, Местност : Халка тарла 
Локализация: 0,4 км,южно от мах. Вежница 
Площ : 1.5 дка 
Вид и хронология: Некропол в границите на населено място- Средновековие 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590170 
Местоположение: Населено място : С.ВРЕЛО 
Местност :при мах. Гузолар, десен бряг на Казан дере 
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Локализация: 0,5 км И от мах. Гузолар 
Особености: Шарапаната се намира на високия десен бряг на Казан дере, има два басейна, 
разположени стъпаловидно. Горният е кръгъл диам.2 и дълб. 0,5 м, има улей с диам. 0,14 и дълж. 0,1 м, 
под улея е на 0,7 м по-ниско е долният елипсовиден басейн с диаметри 1,3х1,13 м и дълб. 0,54 м. 
Вид и хронология: Винарски съоръжения - Неопределима 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590171 
Местоположение: Населено място : С.ВРЕЛО 
Локализация: 1,5 км СИ от с. Врело 
Особености: Шарапаната се намира на високия десен бряг на Казан дере. Тя е изсечена в овален 
скален къс, има един кръгъл басейн с диам.2 м, в ниската част е оформен улей. Има допълнителни 
изсичания. 
Вид и хронология: Винарски съоръжения - Неопределима 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590175 
Местоположение: Населено място : С.ВРЕЛО, Местност : при мах Зимовник 
Локализация: 0,3 км ЮИ от мах. Зимовник 
Особености: Шукерова дава данни за 17 ниши, изсечени във високия ляв бряг на Бююк дере, една е 
недовършена. На южната страна на скалата са 10, на западната - 4 и на източната -3 ниши. 
Вид и хронология: Скални ниши - Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590172 
Местоположение: Населено място : С.КАРАМФИЛ 
Локализация: 1 км 193 градуса от центъра 
Площ : 1 дка 
  

Две концентрични стени от ломени камъни опасват елипсовидното било на възвишението. 
Вид и хронология: Светилище - Къснa желязна епоха, Римска епоха   
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590176 
Местоположение: Населено място : С.НЕОФИТ-БОЗВЕЛИЕВО, Местност:Aлфатлъ тепеси, Тепето 
Локализация: 0,5 км 255 гр. от центъра на селото 
Особености: На билото е открита керамика от РЖЕ и КЖЕ, вкл. фрагмент от чернофирнсов 
кантарос. Иманярски изкопи разкриват значителен културен пласт. Наскоро на върха е изграден 
водоем, който е унищожил част от обекта. На магмена скала на южния склон под билото има 12 
ниши. 
Вид и хронология: Скални ниши - Тракийски период, Светилище -Ранна и късна желязна 
епоха, Обект с неопределена функция - Средновековие 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510177 
Местоположение: Населено място :С.СЕДЛАРИ, Местност: мах. Градинка 
Локализация: 0,8 км, 82 градуса от село Седлари 
Площ : 3 дка 
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Вид и хронология: Селищна могила – Енеолит, Крепост и църква-  Средновековие 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510180 
Местоположение: Населено място :С. ПАЗАРЦИ, Местност: Асара 
Локализация: 1,5 км, 260 градуса от центъра на с. Пазарци 
Площ : 5 
През средновековието скалистото било на върха е укрепено. При разкопките е установено наличие на 
културен пласт от КБЕ и РЖЕ, в който са разкрити замазки. Открит е разнообразен керамичен 
материал. 
Вид и хронология: Светилище - Късна бронзова и ранна желязна епоха, Манастир - 
Средновековие  
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510185 
Местоположение: Населено място : С.АУСТА, Местност : в горната махала 
Локализация: в селото, в частен  
Вид и хронология: Скален гроб - Неопределима 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510186 
Местоположение: Населено място : С.АУСТА, Местност : до горната махала 
Локализация: в североизточния край на селото 
Площ : 0.5 дка 
Вид и хронология: Селище - Ранножелязна епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510233  
Местоположение: Населено място : С.СЕДЕФЧЕ (към Рибино общ. Крумовград), Местност : Асар 
тепе 
Локализация: 1.2 км,144 градуса от центъра 
Площ : 8 дка 
Вид и хронология: Крепост - Късна античност, Средновековие,   
Селище  - Тракийски период 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510234 
Местоположение: Населено място : С.СЕДЕФЧЕ, Местност: Асар тепе 
Локализация: 1,2 км, 152 градуса от центъра 
Вид и хронология: Винарски съоръжения - Античност 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510235 
Местоположение: Населено място : С.СЕДЕФЧЕ, Местност: под Мадан тепе 
Локализация: 2 км, 236 градуса 
Площ : 10 дка 
Вид и хронология: Минни разработки - Късна бронзова епоха, Късна античност 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510236 
Местоположение: Населено място : С.СЕДЕФЧЕ, Местност : под Мадан тепе 
Локализация: 2 км, 268 градуса от центъра 
Площ : 2 дка 
Вид и хронология: Минни разработки - Късна античност 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510237  
Местоположение: Населено място : С.РАЛИЦА, Местност: до източния край на селото 
Локализация: до разклон на черен път за селото 
Площ : 0.2 дка 
Вид и хронология: Единична постройка -Късна античност 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510238 
Местоположение: Населено място : С.РАЛИЦА, Местност: Калабак 
Локализация: 1 км, 51 градуса 
Особености: Площ : 3 дка 
Вид и хронология: Селище - Късна античност 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510239 
Местоположение: Населено място : С.ЗВЕЗДЕЛ (към Пазарци), Местност : Асара 
Локализация: 2 км, 200 градуса от центъра 
Площ : 0.3 дка 
Вид и хронология: Минни разработки - Античност 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510240 
Местоположение: Населено място : С.ЗВЕЗДЕЛ (към с. Кременец), Местност: Стръмни рид 
Локализация: 4,5 км, 215 градуса от центъра 
Площ : 2 дка 
Вид и хронология: Светилище на връх - Елинистическа и римска епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510241 
Местоположение: Населено място : С.ЗВЕЗДЕЛ (към с. Кременец), Местност : Стръмни рид 
Локализация: 4,4 км, 215 градуса от центъра 
Площ : 0.1 дка 
Вид и хронология: Добив на злато - Късна античност 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510242 
Местоположение: Населено място : С.ЗВЕЗДЕЛ, Местност : Малтепе 
Локализация: 0,6 км, 202 градуса от центъра 
Площ : 0.3 дка 
Вид и хронология: Некропол - Античност 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510243 
Местоположение: Населено място : С. Пазарци, Местност : Асар кая 
Локализация: 2.1,км, 99 градуса от центъра на с. Пазарци 
Площ : 1.2 дка 
Вид и хронология: Светилище - Ранна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002346 
Местоположение: Населено място : С. ПАЗАРЦИ, Местност :северозападно подножие на вр. Асар  
Локализация: 2 1.9 км, 265 градуса от центъра на с.Пазарци 
Особености: Скална гробница с отвор отгоре. Тя е отчасти разрушена, имала е малко отворено 
преддверие, гробната камера изглежда с овален план, но по-вероятно да е била с четириъгълен със 
заоблени ъгли. 
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Вид и хронология: Скална гробница - Ранна желязна епоха 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510296 
Местоположение: Населено място : С.НАНОВИЦА, Местност : в селото 
Локализация: в селото 
Площ : 1 дка 
Вид и хронология: Некропол в границите на населено място - Средновековие  
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510311 
Местоположение: Населено място : С.НЕОФИТ-БОЗВЕЛИЕВО 
Локализация: 0.47 км, 5 градуса от училището 
Височина 3 м. 
Вид и хронология: Надгробна могила - Римска епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510312 
Местоположение: Населено място : С.НЕОФИТ-БОЗВЕЛИЕВО 
Локализация: 0.65 км, 12 градуса от училището 
Височина 2 м. 
Вид и хронология: Надгробна могила -  Римска епоха. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2510313 
Местоположение: Населено място : С.НЕОФИТ-БОЗВЕЛИЕВО 
Локализация: 0.84 км, 16 градуса от училището 
Височина 3 м. 
Вид и хронология: Надгробна могила - Римска епоха 
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1590378 
Местоположение: Населено място : С.Птичар, Местност : Коджадаа 
Локализация: 2,3 км, 175 гр. от центъра на село Птичар 
Площ : 4 дка 
Средновековната крепост се намира в най-високата, заравнена част на върха Коджадаа. От всички 
страни на билото личи разсип от ломени камъни, спускащ се по склоновете до 10 - 15 м. На места 
разсипът се увеличава и образува компактно струпване, извисяващо се над околния терен. Тези 
струпвания (6 на брой) по всяка вероятност представляват деструкции от кули. Стените на една в 
западния ъгъл на крепостта са запазени до височина 1-1,30 м. Кулата е изградена е от грубо 
обработени камъни без спойка. Размери – 3х3,50 м. В южната част на билото личи малка част от лице 
на зид с бяла, хоросанова мазилка. По цялото било има множество иманярски изкопи, от които е 
изхвърлена тъмнокафява, рохка пръст, примесена с фрагментирана керамика от 11-13 в. във висока 
концентрация. Археологически материали се откриват и по склоновете. 
Вид и хронология: Крепост - Средновековие  
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1000008 
Местоположение: Населено място : Момчилград, Местност : Коджадаа 
Локализация: 2 км североизточно от Момчилград 
Площ : 0,5 дка 
Надгробната могила е издигната в най-високата част на билото. Тя е натрупана от късове от местната 
скала и пръст. Насипът е с елипсовидна форма и заоблен връх. Дължината й в посока С-Ю е 14,75 м, а 
в посока И-З – 12,70 м. Височината на могилата е 0,70 м. Тя е покрита с каменен насип, под която има 
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пласт с дебелина 0,20-0,30 м от черна ронлива пръст. В могилата не бе разкрито гробно съоръжение. 
Основно в югозападния сектор, на малка площ и на различни стратиграфски нива, се откриха 
фрагменти от 5 керамични съда.  
Вид и хронология: Надгробна могила - Късна бронзова епоха  
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000009 
Местоположение: Населено място : Седлари, Местност : мах. Градинка  
Локализация: На 820 м, 70 градуса от центъра на с. Седлари и на 330 м, 155 градуса от центъра на мах. 
Градинка 
Площ : 20 дка 
Разположено в непосредствена близост до известната селищна могила при с. Седлари, селището стана 
известно след сондажни проучвания през 2007 г. Проучванията му продължиха през 2009 г. и 2010 г. 
Беше установено, че културните напластявания в южната част на отредената за проучване площ са 
значителни, докато в северната те не са хомогенни и са разположени на дълбочина от 1,30 до 1,80 м от 
съвременната повърхност. От проучените и над 50 контекста от РБЕ произхожда значително 
количество керамични фрагменти, както и дребни находки – каменни и кремъчни оръдия, прешлени 
за вретено, чукалки от речни камъни, части от хромели. Проведеният радиовъглероден анализ дава 
калибрирани дати в рамките на 2890-2620 и 2880-2580 ВС. Проучени са и 9 средновековни ями от Х-
ХІІ в. От горните стратиграфски пластове произхожда известно количество материали от късната 
античност, както и единични керамични фрагменти от късната желязна епоха.  
Вид и хронология: Селище - Ранна бронзова епоха, Обект с неопределена функция - Късна 
желязна епоха, Късна античност; Ритуални ями-Средновековие 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000450 
Местоположение: Населено място : Върхари, Местност : Каршин, при водослива на р. Върбица и 
Дива река (Читак дере) 
Локализация: На 1,3 км СИ от с. Върхари, азимут 22˚ 
Площ : 60 дка 
Обектът се проучва археологически от 2007 г., тъй като попада в трасето на първокласен път І-5 
Джебел-Подкова (обект № 21). До 2010 г. е проучена ивица с дължина 270 м и шир. 21 м. 
Вид и хронология: Селище - Енеолит  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000706 
Местоположение: Населено място : Ралица, Местност : Ямач 
Локализация: 84°, 345 м от центъра на с. Ралица, 263°, 2900 м от центъра на с. Конче 
Вид и хронология: Обект с неопределена функция  - Късна античност  
  
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000707 
Местоположение: Населено място :Ралица, Местност : северно от м. Ямач 
Локализация: 46° и 454 м от центъра на с. Ралица 269° и 2900 м към центъра на с. Конче 
Особености: В източната основа на могилния насип са намерини фрагменти от керамични съдове.  
Вид и хронология: Надгробна могила - Античност  
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000708 
Местоположение: Населено място : Седефче, Местност : Дозла кая 
Локализация:133° и 1300 м от центъра на с. Седефче 198° и 980 м от центъра на с. Метлика  
Площ:  31 дка 
Вид и хронология: Селище  - Късна античност  
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000709 
Местоположение: Населено място : Седефче, Местност : Дозла кая 
Локализация: 136° и 1350 м от центъра на с. Седефче, 197° и 1040 м от центъра на с. Метлика 
Вид и хронология: Каменоломна - Неопределима  
 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000711 
Местоположение: Населено място : Седефче 
Локализация: 332° и 2.2 км от центъра на с. Седефче 99° и 1.7 км от центъра на с. Ралица 
Вид и хронология: Следи от металургична дейност - Късна античност  

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002343 
Местоположение: Населено място : Садовица 
Локализация: 0.96 км, 288° 
Могилният насип е изграден от камъни и е с размери: h≈5м и d≈22м. На върха има 2 иманярски 
изкопа с дълбочина до 50 см. 

Вид и хронология: Надгробна могила - Неопредилима   
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НКЦ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
Структура на археологическите обекти, общ бр. регистрирани обекти - 64 бр.: 
- Скални ниши – 15 бр. 
- Скални гробници – 10 бр. 
- Селища, села от периода на античността и средновековието– 8 бр. 
- Светилища - 6 бр. 
 - Надгробни и селищни могили –  6 бр. 
- Рудници – 6 бр. 
- Винарски съоръжения – 5 бр. 
- Некрополи - 4 бр. 
Култов център Татул – Групова археологическа НКЦ 
 

• Сигниране на обявените защитени територии  за опазване на недвижимото 
културно наследство. Териториален анализ. 

 След анализ и съпоставка на данните за недвижимите КЦ, те са локализирани и съответно 
сигнирани на топографска карта на общината в мащаб 1:50000. 
 С координатна точност са сигнирани и защитените територии с наличие на археологически 
паметници, съобразно с предоставени схеми по КВС и Протоколи на МК. 
 Археолгическите обекти (регистрирани и декларирани) са сигнирани обобщено и 
приблизително, съобразно текстовите описания. 
 В резултат на тези териториални анализи ясно могат да се обособявт няколко зони с 
концентрация на археологически обекти: 
 
 - Култов център Татул 

 -  Скални ниши и гробници, на територията на с. Ауста,  с. Чобанка – голяма 
концентрация на скални обекти, с. Чуково, с. Друмче, с. Равен 
 Не съществуват достоверни данни за датиране на съвременната териториална структура на 
селищната мрежа в общината, но по предложение тя е формирана в днешния си вид в края на 18-ти и 
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през 19-ти век. За разлика от тракийския, античния и средновековния период, съвременното заселване 
се е формирало предимно във връзка с търсене на препитания  и сигурно обежище от исторически 
катаклизми. 
 В разглежданата територия ясно се различават двете непокриващи се мрежи на заселване: 
 - тази на съвременните населени места, разположени в близост до препитанието 
 - и тази на първичното заселване и усвояване на територията и заселването по високите части 
на полупланинските зони в дълбочина, определено от основния поминък на траките и от нуждата на 
укрепления, които да защитават рударските селища. 
 Изявяване на тематични зони с концентрация на НКН  
 

• Анализ и диагноза на състоянието на НКН в територията. Проблемни зони. 
.  Анализът е базиран на критериите значимост, физическо състояние, застрашеност и близост 
със зони с активни процеси на урбанизация, неприлагане законовите задължения , обезлюдяване и 
липса на финансов ресурс. 
 В проблематиката на ОУПО се разглежда начинът на взаимодействие на така изявените 
тематични зони със тяхната историческа стратификация по отношение на съвременната селищна 
мрежа и прогнозното функционално зониране на територията на общината. 
 НКЦ се разглеждат не като единични или групи обекти, а като зони, в които съвременните 
функции получават определена специфика и възможности за обогатяване в сферата на културния и 
познавателния туризъм. 
 Недвижимите културни ценности на територията на община Момчилград (археологически) са 
анализирани на първо място според тяхното местоположение спрямо съвременната селищна мрежа и 
по отношение на начина на взаимодействие с прогнозното функционално зониране на териториите 
на общината. 
 Именно тяхното местоположение по отношение на съвременните урбанизирани среди и 
съвременния начин на ползване на извънселищните територии (земеделски и горски)се оказва от 
решаващо значение за тяхното физическо състояние и застрашеност. 
 НКЦ във всичките им видове и категории особено в извънселищните територии са неделими 
от специфичната природна среда и тази уникална характеристика предполага целенасочена 
интеграция на обектите и дейностите по опазване и социализация на историческото и природно 
наследство. 
Физическо състояние и застрашеност на обектите, във връзка с тяхното местоположение в 
територията. 
 Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за 
физическото състояние на недвижимото културно-историческо наследство в територията. 
 Археологическите и архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в няколко 
основни групи. 
 - археологически находки, идентифицирани обекти и археологически недвижими културни 
ценности в извън селищна среда. 
 Тези обекти, поради тяхното местоположение - в отдалечени и трудно достъпни местности, 
без директен достъп (дори и по черен път), са относително запазени, в рамките на тяхната естествена 
природна среда, често пъти в близост или в съчетание със защитени местности (по ЗЗТ) или 
природни забележителности. Най-често са видими или частично видими на терен. 
 - археологически находки, обекти и археологически паметници на културата на територията 
на съвременните населени места. 
 - археологически находки, обекти и археологически паметници на културата в извънселищна 
среда в процес на активна урбанизация. 
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 Тези територии се определят като проблемни зони. В тях археологическите обекти в най-
голяма степен са застрашени от неправомерно заличаване и разрушаване. 
 Проблемните зони обхващат широк хинтерланд около култовия комплекс в местност „Адата” 
, попадащ в строителното петно но каскадата „Горна Арда” Въпреки направените уточнения на същия 
енергиен обект относно запазване цеността на „Дяволския мост” , предполагаемото строителство ще 
внесе нетипичен ландшафт и ще промени коренно природната рамка на обекта. 
 - Голяма част от архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните села в 
общината са със статут „декларирани” и „обявени” , има и много обекти с качества на НКЦ, за които 
не са провеждани процедури по деклариране. Някои от тях, особено в селата, към днешна дата са 
изчезнали. Предимно това са жилищни сгради от типологията. Определено този тип НКЦ са 
застрашени от изчезване на територията на Община Ардино. Относително съхранени в селата са 
жилищните сгради (дори цели махали) църквите и джамиите, строени от средата на 19в до началото 
на 20-ти веки. 
 Не е документирано физическото състояние и степента на застрашеност на архитектурно-
строителните НКЦ на територията  на община Момчилград , запазени жилищни структури в селата. 
 По състояние на информацията и документацията за обектите. 
 Наличните опорни данни за недвижимото материално и природно наследство, следва да се 
преразгледат с цел създаване на актуална база данни. 
 Археологическите обекти и находки в извънселищна среда са локализирани по описание и 
координати. Някои от декларираните археологически НКЦ не са локализирани като местоположение. 
Данните за тях се свеждат до наименование. Липсва картиране, архитектурно и геодезическо 
заснемане. Не са придружени със снимков материал. 
 Липсва информация за  архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните 
селища. не са сигнирани в кадастралните карти/планове. Липсва  заснемане и, документиране, 
деклариране на характерни типологични образци. Съществува опасност от заличаване на тези 
типологии. 
 Обобщена оценка (диагноза) на състоянието на подсистема НКН. 
 - неравномерна степен на проученост на археологическите обекти в различните части на 
общината; 
 - ниска степен на проученост и документиране на археологическите и архитектурно-
строителните обекти в територията във вътрешната; 
 - ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма част от обектите на 
наследството; 
 - липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и режими за 
опазване на голяма част от недвижимите културни ценности; 
 - липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на местната власт, по 
отношение социализацията на обектите на наследството. Не е създаден План за опазване и 
управление на НКЦ, няма изработена  Програма за развитие на туризма . Единствения стратегически 
документ, който сезира НКЦ е  и Общински План за развитие (2014-2020 г). Община Момчилград. 
Липсват междуобщински проекти, с общините извън границите на областта , макар тези съвременни 
административни граници да са относителни спрямо историческите факти и връзки  , и  
разпространение на еднакви и  близки  артефакти , които са подходящи заизработване на нови 
тематични маршрути.  
 - лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от обезличаване и 
разрушаване; 
 - затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях 
 - ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите; 
 - липса на единна информационна система за НКЦ; 
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 - липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за изискванията за 
опазването им, ниска мотивация на управлението на общината и липса на управленски механизми за 
финансиране на дейности за експониране и експлоатация и адаптация на обектите. 
 

• Систематизиране на съществуващите нормативни документи  и конкретни 
изисквания за опозване на НКЦ. 

 Систематизиране на съществуващите нормативни документи и конкретни изисквания 
за опазването на НКЦ. 
 Правна и Нормативна база при реализация дейностите по ОУП в сферата на 
наследството: 
Според международните и европейските ангажименти на Р Българя, за територията на страната, респ. 
за община Момчилград са в сила: 

-  Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, обн. Дв, бр. 44 от 
27.05.2005 г. 

-  Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (ратифицирана с 
решение на Великото народно събрание от 25 януари 1991 г, ДВ, бр. 13 от 1991 г в сила от 1 май 1991 
г), обн. ДВ. Бр. 42 от 28 май 1991 г. 

-  Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Обн. ДВ, бр. 70 от 
10 август 2004 г. 

-  Европейска конвенция за ландшафта, обн. Дв.Бр. 22 от 15 март 2005 г. 
-  Конвенция за опазване на подводното културно наследство, обн. ДВ, 06 октомври 1987 г. 
-  Национална нормативна система ЗНКЦМ и от 10.04.2009 г. - ЗКН, ЗУТ, ЗЗТ и 

съответните подзаконови актове, Концепция за Културния туризъм на МК и др.; 
-  Специализирани, териториално насочени нормативни документи и решения ; 
 - Писма , Заповеди , Протоколи и Решения на МК с придружаващите ги схеми. 

 За територията на община Ардино освен общата законова база за страната (ЗКПЦМ до 
10.04.2009 г и ЗКН от 10.04.2009) не действат изискванията на конкретни териториално насочени 
поднормативни актове. 
 За съществуващите недвижими културни ценности (НКЦ) на територията на община Ардино 
не са издавани във времето различни нормативни, поднормативни и административни актове, с 
изключение на Заповеди за определяне на граници и режими, които формират специфична 
териториално-устройствена защита на обекти недвижими културни ценности. 

-  Заповед № 9Р-8/05.2015г. на Министъра на културата за определяне граници и режими 
на средновековна крепост „Асара”, с. Башево, община Ардино. 

-  Заповед № 9Р95-0010/07.2011г. на Министъра на културата за определяне граници и 
режими на Тракийно скално светилище „Орлови скали”, гр. Ардино, община Ардино. 

-  Заповед № 9Р95-0011/07.2011г. на Министъра на културата за определяне граници и 
режими на Дяволския мост на р. Арда, гр. Ардино, община Ардино. 
 

 Статут на недвижимите културни ценности 
Съгласно чл. 46 от ЗКН, според принадлежността им към определен исторически период 

недвижимите културни ценности са:  
- праисторически,  
- антични,  
- средновековни,  
- възрожденски,  
- от ново и най-ново време. 
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На територията на община Ардино са идентифицирани недвижими културни ценности от 
праисторическия период, античността и средновековието.  Според научната и културната област, към 
която се отнасят, недвижимите културни ценности са:  

1. археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са 
създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания; 

2. исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със 
забележителни исторически събития и личности; 

3. архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания от 
тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и производствено-техническа, 
пространствена и функционална стойност; 

6. културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени устойчиви културни 
напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи 
културната идентичност на дадена територия; 

9. културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените 
към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти. 
 
Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни ценности са:  

1. единични; 
2. групови: 
а) ансамбъл - териториално обособима структура от обекти на недвижимото културно 

наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и естетически връзки 
помежду си и с прилежащата им среда; 

б) комплекс - разновидност на ансамбъла, чиито елементи са функционално свързани; 
в) историческо селище - урбанизирана структура, наситена с културно-исторически 

ценности от една или няколко епохи; 
Съгласно чл. 50 ал.1 от ЗКН недвижимите културни ценности според културната и 

научната стойност и обществената значимост  се включват в следните категории: 
1. "световно значение" - вписаните в Списъка на световното наследство; 
2. "национално значение" - археологическите резервати, както и други културни 

ценности с изключителна стойност за културата и историята на страната; 
3. "местно значение" - свързаните с културата и историята на населени места, общини 

или области; 
4. "ансамблово значение" - поддържащите пространствената характеристика и 

архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат; 
5.  "за сведение" - самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност - носители на 

информация за научната и културната област, към която се отнасят. 
 Съгласно документацията на НИНКН на територията на общината са изброени следните 
НКЦ: 
 - археологически недвижими културни ценности 
 За селата в общината са изброени НКЦ – декларирани, археологически по приложените 
списъци.  

• Режими на опазване на НКЦ 
              С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и 
предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. 
             Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна ценност и на 
охранителната й зона. 
              Изработени и приети са Режими на опазване на НКЦ по смисъла на ЗКН за три обекта. 
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До изготвянето на граници и режими на останалите археологически и архитектурно-строителни 
НКЦ  важат изискванията на чл. 79, ал. 4 от ЗКН ,  когато единична културна ценност няма определен 
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат 
границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, 
а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство 
между тях.  

Единичните  недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират 
защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, които се отразяват в 
кадастралните карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и в общите и подробните 
устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията. 

До тяхното изработване местната власт, собствениците на имоти и инвеститорите във всички 
зони с особена устройствена защита, сигнирани в проекта за ОУПО Момчилград (М 1:25000 и за 
населените места-детайл М 1:5000) следва да спазват режимите на ползване, описани в 
административните актове (Протоколи) за констатиране на съответната НКЦ, местност с НКЦ, или 
Зона, приложени към настоящата документация, за които има такива. 

За археологическите паметници  - според Протоколите на комисиите към МК. 
До приемането на СПН към ОУПО остава в сила задължителното изискване за съгласуване на 

всяка инвестиционна намеса по реда на чл. 84 от ЗКН с /МК след становище на НИНКН/. 
             Развитието на туризма в бъдеще , правят неотложна необходимостта от изработване на 
специфични правила за опазване на природните и културни ценности , на проектираната територия . 
До приемането на СПН към ОУП , остава в сила задължителното изискване за съгласуване на всяка 
инвестиционна намеса с МК (респ. становище от НИНКН). 

Концепция  и прогноза за развитие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО  

Общият устройствен план на община Момчилград разглежда  обектите на недвижимото 
културно наследство в пълния им обхват, като не включва устройствени предвиждания, застрашаващи 
тяхната цялост и физическо опазване. ПЛАНЪТ създава устройствени условия за опазване на 
недвижимите културни ценности и тяхната среда и за реализация на социално-икономическия им 
потенциал като ресурс на туризма и достояние на населението. 
 Актуални процеси на взаимодействие на системата на НЕДВИЖИМОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО с прогнозното функционално зониране на проблемните зони 
 Преобладаваща част от достигналото до наши дни недвижимо културно наследство е 
съхранено именно поради неговата отдалеченост, обособеност и в голяма степен - недостъпност и 
изолираност спрямо съвременно функциониращите урбанизирани , селскостопански и горски 
територии в общината. 
 Не са проучени, документирани и регистрирани недвижимите архитектурно-строителни 
паметници в селата на общината от по-късни периоди (Възраждане  и  следосвобожденски период  В 
община Момчилград  обектите с потенциал за деклариране, като  НКН , които биха представлявали 
интерес от гледна точка запазване на специфичен квартален облик се рушат и унищожават.  
              Селските населени места са претърпели значителни изменения на уличните 
пространства , в следствие на прилагане на нова улична регулация. 
 Интеграция и развитие на системата на  НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО И 
ПРИРОДНО САЛЕДСТВО при взаимодействие с другите функционални подсистеми в 
прогнозния период. 
 Наличната база на НКЦ не е застрашена толкова от екстензивно развиващи се процеси на 
урбанизация, колкото от други съпътстващи процеси като демографска и икономическа криза и липса 
на основни документи , произтичащи от прилагане на специализираните закони или стратегически 
документи. Ето защо , задължително е  тяхното създаване,  и прилагане , след което ще се започнат   
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археологически  и архитектурни обследвания и проучвания. В зависимост от резултатите на тези 
проучвания, следва да се предприемат мерки за консервация и експониране на обектите и 
археологическите  и архитектурни обекти , и тяхното социализиране като значим елемент на 
културния туризъм в общата структура на зоната. 
 Към обособените и отдалечените зони и отделни значими обекти на археологическото 
наследство с последващи устройствени мерки е необходимо да се осигури подходящ достъп 
(обслужващи пътища, екопътеки), а при доказана необходимост и посетителски центрове. 
 Във вътрешността на общината и свързаните с тях укрепления и могилни некрополи 
необходимата съпътстваща туристическа инфраструктура следва да се развива и  в самите населени 
места. 
 В рамките на цялата територия на общината следва да се проектира и реализира цялостна 
информационна система за проучените и експонирани недвижими паметници с основен 
туристически и информационен център в гр. Ардино. 
 Специфични/Специализирани режими на устройство на територията и изисквания 
към последващи фази на устройствено планиране за зони с наличие на КИН. 
 А. Режим на особена устройствена защита по ЗКН - за археологическите подобекти в 
неурбанизираните среди се определят конкретизиращи изисквания към начините на 
земеползване. 
 - за зоните с установен статут по ЗКН в неурбанизирани среди не са допустими изкопни 
работи, несвързани със селскостопанските работи, а за тези намиращи се в земи - горски фонд, не са 
допустими сечи или залесителни мероприятия в радиус 200 м около координатно локализираните 
обекти; 
 - Акваторията с установени археологически ценности в язовир Кърджали е територия с 
особена защита. В тези зона всички дейности и действия, свързани с накърняване на язовирното  дъно 
предварително се съгласуват с с МК. 
 - Аналогично е отношението към територията , попадаща при бъдещо строителство в обхвата 
на бъдеща каскада „Горна Арда” участък Община Ардино.   
 Б. Превантивна устройствена защита - за зони с установени по описание , но 
нелокализирани археологически НКЦ: 
 - за зони с установено наличие на археологически обекти и за имотите на археологическите 
обекти, след тяхното определяне, не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, 
засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на 
почвата (оран) до 0,25 м; 
 В. Спецализирани устройствени режими за урбанизирани територии и такива 
предложени за урбанизация с функция „селища с потенциал за селски туризъм”: 
 Зоните с наличие на идентифицирани и категоризирани НКЦ са зони с ОСОБЕНА 
териториално-устройствена защита, съгласно чл. 10, ал(2) от ЗУТ, (защитени по ЗКН). 
 Тези зони са означени със специална сигнатура в чертежа на ОУПО и означават 
допълнителен специфичен режим на устройство към основната функционална характеристика на 
устройствената зона. Този допълнителен, специфичен режим на устройство преди всичко е свързан с 
допълнителни проучвания на НКЦ и съгласувателни процедури при следващите нива на планиране и 
проектиране, във връзка с опазването на характера на зоната и непосредствената околна среда на НКЦ 
(комплекс, ансамбъл, групов или единичен паметник). 
 Предложените с проекта на ОУПО устройствени параметри са рамкови и имат за цел само 
най-общо дефиниране на режима на застрояване, който да гарантира съхраняването на специфичния 
облик и въздействие-разгледан като цялостен обект. В процедурно отношение този специализиран 
режим налага задължителен контрол и съгласуване с МК (респ. със становище на НИНКН). 
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 За строежи в границите на имоти с недвижими културни ценности и в охранителните зони на 
единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични правила и нормативи, 
визата за проектиране на инвестиционен проект се предхожда от Работен устройствен план със 
задължителни линии на застрояване, максимално допустима кота корниз и силуетни проучвания, 
съгласуван с МК. 
 
 Предложения за тематични маршрути за познавателен културен туризъм 

В картите - схема ”Зелена система , спорт, отдих и културно наследство „ и   схема „Природно 
и културно наследство” , туристическите маршрути са сигнирани схематично . Тези тематични 
маршрути са част от няколко основни туристически направления , които започват от гр. Момчилград, 
като изходен пункт. Направленията задължително включват компонентите КИН, отдих, природна 
забележителност. Туристическите маршрути, включващи обекти на културното наследство, подлежат 
на разширение след консервацията и експонирането на други археологически обекти и в частност, 
например,  крепостите в поречието на р.Арда, съобразно експозиционните им качества. 

Налице са възможности (на ниво регионални туристически сдружения) за създаване на 
съвместни туристически пакети и организиране на общи тематични културни маршрути със съседни и 
близки общини - Кърджали, Неделино, Джебел, Мадан, Баните, Черноочене. Препоръчително е  
дообогатяване на вече действащи туристически проекти  с нови обекти , в т.ч. и комплекси -примери 
за родопската жилищна строителна култура , под формата на места за  „селски туризъъм”.   
 Културният елемент на маршрутите е по теми : 
 1. Тракийски и антични паметници на културата 
 2. Традиционна архитектура (къщи, църкви и джамии от 19 и 20-ти веки) 
 3. Култова архитектура - от тракийските светилища до средновековните християнски храмове. 
 
 Насоки за формиране на политики на общината насочени към развитие на културния 
и познавателния туризъм 
 - изявяване на проблемни зони по териториален признак- зони с голям инвестиционен 
натиск, зони с голям потенциал на НКН; 
 - интегрирано развитие на културния, познавателния, научния и еко - туризма; 
 -интегрирано развитие с другите подсистеми - инфраструктура, комуникации и транспорт, 
рекламно и информационно обезпечаване, развитие на леглова база и обслужване, система от 
туристически информационни центрове; 
 - формиране на различни видове културни маршрути; по териториален принцип (гр. 
Момчиград непосредствения му хинтерланд ; тематични - по исторически периоди - тракийски 
паметници; антични паметници - тракийски, гръцки и римски, антични и средновековни паметници; 
култови паметници; традиционна жилищна архитектура;  
 - стимулиране създаване на исторически, краеведски, етнографски и други подобни дружества 
и НПО в населените места от центровата система на Плана , и там където има струпване на НКЦ; 
 - въвеждане на лекционен курс (допълнителни  Занимание в гимназията на гр. Ардино) 
 - Изработване на План - концепции за опазване и управление (ПОУ) за териториите 
придружени с правилници за приложението им и със Специфични правила и нормативи към 
инвестиционните намеси в средата; 
 - Разработване на Програма за изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти за 
консервация, реставрация, експониране и благоустрояване за отделни обекти. 
             По нормативно приетите критерии община Момчилград се включва в районите за 
целенасочено въздействие, попада в категория „изостанал селски район“ и „изостанал 
планински район“. 
 Приоритети: 
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-Предпоставка за развитието на туризма като икономически сектор е наличието на природни, 
културни, антропогенни  ресурси. Запазени са материални следи от различни епохи и култури. Най-
старите исторически пластове  са датирани ново каменната, бронзовата и желязната епоха и носят 
белези на тракийска, гръцка, римска и византийска цивилизации. Има значителен брой паметници от 
Първото и Второто Българско царство, както и от епохата на османското господство. 

-Природата е значително съхранена, поради липсата на големи предприятия на тежката 
индустрия.  

-На територията на община Момчилград има много хижи и почивни бази.  
 

Природен и културен потенциал на община Момчилград: 
• Заема важно транспртно-географско положение между двата опорни центъра в 

Родопите – Смолян и Кърджали. 
• Има наличие на скални феномени скално светилище Татул 
• Тук е формиран местен туристически продукт, осигуряващ разпознаваемост на 

общината на туристическия пазар. 
• Има развитие на съпътстващите туристическите услуги (транспорт, хотелиерство, 

развлечение, спорт) 
• Разнообразява и обогатява на културния календар на общината 
• Има наличие на богато културно-историческо наследство, което е важен ресурс за 

развитието на туризма. 
• Разработва проекти за съхраняване и възстановяване на културно-историческото 

наследство и популяризирането му в страната и чужбина. 
• Има наличие на защитени територии, на природни обекти и културно-историческо 

наследство, атрактивни туристически обекти. Това благоприятсва развитието на туризма. 
Визия: 

Целта е концентрация на ресурсите на общината за постигане на устойчиво развитие, да 
бъде атрактивна за живот и инвестиции, като се интегрират социалните, културните, 
природни цели, което гарантира комплексен продукт и устойчиво развитие на общината. Има 
необходимост от създаване на нова туристическа инфраструктура и превръщане на общината 
в територия за трансгранично сътрудничество и коопериране. 
 

• Предложение за първоетапни мерки , свързани с опазването НЕДВИЖИМИТЕ 
ПАМЕТНИЦИ НА НКН; 

 - Актуализиране на списъците на обявените и декларираните обекти на недвижимото 
материално културно наследство и отпадане на изчезнали или обезличени НКЦ и предложение за 
нови; 
 - Определяне значимостта и статута на археологическите паметници; 
 - Създаване на систематизирана база данни за НКЦ съобразно наличната документация и 
създаване на цялостен каталог на археологическите обекти и зони на територията съвместно с 
Районен исторически музей Кърджали - клона на ИМ при БАН. 
 - Картиране на всички археологически НКЦ в извънселищните територии, придружено с 
бази данни- съществуващ или новообразуван имот, собственост, обособяване на охранителна зона, 
състояние, датировка и други; 
 - Регламентиране на статут „зона наблюдаема в археологическо отношение” на територии със 
засилени урбанизационни процеси и данни за наличие на археологически обекти. 
 - Предварителни планови археологически проучвания на всички територии и зони с 
предстояща урбанизация; 
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 - При въвеждане на кадастралните карти на населените места с въвеждане на код за НКЦ и 
въвеждане на сервитут на охранителна зона при необходимост 
 - Издирване и сканиране на всички исторически кадастрални планове на населените места; 
 - При следващите фази на устройствено планиране - подробни устройствени планове за 
територии с наличие на недвижими културни ценности с особена териториално-устройствена защита 
по ЗКН, обозначени в предвижданията на ОУПО – Момчилград, задължително да се изработват 
Правилници за приложението им и Специфични правила и нормативи. 
 Необходими последващи специализирани проучвания , програми и мерки за опазване 
и социализация на  НКН. 
 - Попълване на Археологическа карта на България за община Момчилград  - с база данни за 
археологическите обекти, с картиране и обособяване на самостоятелни имоти и охранителни зони; 
 - На база проведени археологически проучвания и докаказана научна и културна стойност на 
отделните археологически обекти , да бъдат изведени граници и режими на опазване, като 
предпоставка за формиране на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, 
територии с особена териториално-устройствена защита, които да се отразяват в Специализирани 
кадастрални карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър; 
 - Подробни устройствени планове за опазване и социализация на единични или групови 
недвижими ценности определени с устройствените схеми; 
 - инвестиционни проекти за консервация, експониране, благоустрояване, озеленяване и 
ефектно осветление на единични или групови недвижими ценности. 
 Общински политики за опазване, валоризация и социализация на културните 
ценности на територията на община Момчилград. 
 Цел: Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното 
наследство на общината да се превърне в ресурс за нейното икономическо развитие и 
просперитет.  
 Културните ценности и културните традиции в общината да се утвърдят като значим 
компонент на туристическата марка Момчилград. 
 Ключови етапи при развитието на системата на културното наследство е: 
 Идентификация (определяне) на разнообразни обекти, групи обекти и зони на исторически 
запазените материалните следи на човешката дейност в територията, определени като недвижими 
културни ценности (НКЦ). 
 Защита и опазване на недвижимите културни ценности  и тяхната околна среда от 
последващо разрушаване, деградация и обезличаване. 
 Валоризация на НКЦ (обекти, комплекси или зони) чрез реставрация, експониране и 
подобряване на околната среда, адаптация (приспособяване към съвременна функция) и в крайна 
сметка интеграция със съвременната урбанизирана или частично урбанизирана среда в единство с 
естествените природни компоненти. 
 

• Общински политики за опазване на културнеите ценности  на територията на 
община Ардино. 

 1. Създаване на информационна база за недвижимите културни ценности на територията на 
общината. 
 1.1. На ниво област - създаване на статут „НАБЛЮДАЕМА ОБЩИНА”, по отношение на 
недвижимите културни ценности – скални светилища и гробници. 
 1.2. Създаване и поддържане на актуална геобаза данни за недвижимите културни ценности на 
територията на общината. 
 1.3. Периодична актуализация на списъците на недвижими културни ценности на територията 
на общината и допълването им с кадастрални данни при съдействието на НИНКН. 
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 На ниво община 
 1.Създаване на цифров модел (географска информационна система) с карта и свързана с нея 
база данни за Защитени територии, групови и единични НКЦ извън и във населените места. 
 2.Координатно локализиране на археологическите обекти извън населените места. 
 
 На ниво Землище 
 1. Създаване на териториално обвързана с цифровите модели на кадастралната карта и 
имотния регистър на землищата и на населените места, база данни за културните ценности за всяко 
землище. 
 2. Актуализиране и допълване на КВС/КК/ на всички землища с данни за НКЦ и техните 
охранителни зони извън населените места и вписването им в атрибутните данни на съответните 
имоти. 
 3. Формиране на имоти с отреждане „траен начин на ползване” - „имот на културна ценност” 
за археологическите обекти, попадащи на територията на имоти държавна или общинска собственост 
(публична и частна). 
 
 На ниво населено място 
 1. Община Момчилград да възложи на НИНКН допълване и актуализиция на списъците на 
НКЦ с актуални кадастрални данни за съответните им имоти. 
 Актуализиране и допълване на Кадастрални планове /КК на населените места  данни за 
недвижимите КЦ в съответното селище, според предоставените от НИНКН списъци на НКЦ, с 
последваща процедура за попълване на Кадастрален план и КК в АГК  - клон Кърджали. 
 На ниво конкретни обекти и селищни структури - създаване на Досие (документация) за НКЦ 
с геодезически и архитектурни заснемания в подходящи мащаби. 
 2. Изработване и поддържане на Опорни планове - с категоризация, охранителни зони и 
режими на опазване на НКЦ за общината, за всяко землище и по населени места. Тези данни да са 
задължителна база при издаване на допускане за изработване на ПУП (И-ПУП), РУП или виза за 
инвестиционен проект. 
 3. Изработване на териториален модел на хронологичното развитие на заселването и 
съответно хронологична стратификация на НКЦ в територията и обособяване на Зони с 
концентрация на обекти от съответния исторически период. 
 На ниво община със Схемата за природно и културно наследство е разработен такъв модел (с 
наличните към момента данни). 
 На ниво населено място - хронологична стратификация за отделни селищни структури, като 
елемент на Опорния план. 
 4. Осигуряване на действени механизми за прилагане на съществуващата нормативна защита 
за опазване на НКЦ, определена със закон, поднормативни и административни актове. 
 5. Своевременно въвеждане и прилагане на актуални Режими на опазване на НКЦ по смисъла 
на ЗКН, които ще се изработят от НИНКН като задължително изискване при ползване, планиране и 
инвестиционна намеса в имоти и зони с наличие на НКЦ. 
 6.Устройствени политики за опазване и интеграция на НКЦ. 
  6.1 Устройствено планиране и планово обезпечаване. Видове планове:  
 - Проучванията и предложенията на проекта за ОУПО Момчилград поставят проблемите, 
очертават зоните и най-обобщените режими на устройство на териториите съдържащи недвижими 
културни ценности. 
 - За изясняване на мерките и дейностите за опазване и интеграция на недвижимото културно 
наследство са необходими последващи специализирани проучвания и проектни предложения. 
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  Видове планове и нива на планиране на система НКН 
 6.1.1. Специализирани устройствени схеми и планове за развитие на недвижимото културно 
наследство 
 По нива на планиране- ниво община, ниво землище; ниво населено място/селищно 
образувание, селищни структури. 
 Резултатите от разработената част за НКН към материалите на ОУПО - Момчилград 
аргументират необходимостта от Специализирана устройствена схема за опазване и валоризиране на 
НКН в община Момчилград. 
 За имотите - археологически паметници , за които са със значителни и ясно определени 
територии и граници също предполагат като следващо ниво на планиране изработване на ПУП със 
СПН.   
              По критерия на разглежданата проблематика от съществено значение за плановата 
обезпеченост на територията е изработването и на ландшафтно-устройствени схеми и планове. 
 Чрез тях се гарантира устройството и управлението на специфичните за общината 
ландшафти. 
 Специализиран обект на внимание и планиране следва да бъдат и ландшафтно-
устройствените планове на курортните гори по хълмиста верига. 
 Осигуряването на специализирани трасета на крайречен атракционен транспорт, може да 
бъде предмет на специализирани комуникационно-транспортен  проект.   
 
 6.1.2. Специализирани устройствени планове за проблемни зони. 
 Определянето на проблемни зони с наличие и/или концентрация на НКЦ и съответно 
обезпечаването им със специализирани устройствени проекти придружени със специфични правила 
и нормативи за тяхното прилагане е основата за тяхното опазване интеграция във формираните и 
прогнозните елементи на средата. 
 Плановото обезпечаване на проблемните зони ще осигури синхронизирането на мозаечно 
възникващите частни инициативи с изискванията за опазване и интеграция на НКЦ и ще облекчи 
процедурите за съгласуването на ПУП за един или няколко имота и последващите ги инвестиционни 
проекти. 
 За тези зони следва да се разработят специализирани устрйствени схеми за интеграция на 
НКЦ  към нуждите на туризма ; подходящое  изработването на Специализирана устройствена схема за 
интеграция на археологическо и природно наследство. 
 За тези проблемни зони е подходящо изработване на ПУП и/или РУП със СПН за 
застрашените селищни структури. 
 За опазване на природното наследство в крайречната зона и за новите лесопаркове и 
ландшафтно-устройствени мероприятия е препоръчително изработването на ландшафтно-
устройствени планове и схеми. 
 6.2. Устройство и защита на зони с НКЦ чрез специализиране поднормативни документи 
(Правилници, правила и нормативи) 
 
 6.2.1. Общи изисквания 
 Съществена и необходима предпоставка за прилагане на действащата нормативна защита на 
НКЦ и аз нейната актуализация е създаване и поддържане на актуална геобаза данни за всички техни 
видове и категории в общината и Карта с териториалния обхват на действащите поднормативни 
актове. Задължително е допълването на имотния регистър с информация за налични в имотите НКЦ 
и информирането на собствениците. 
 Действащата към момента териториално и обектно насочена нормативна защита на 
различните видове НКЦ е наложително да се допълни с Режими на ОПАЗВАНЕ, по смисъла на ЗКН 
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както и със специализирани Правилници за приложение на устройствените планове от различно ниво 
и Специфични правила и нормативи (СПН) към начина на застрояване на защитените зони, 
територии, местности, групи и отделни обекти на недвижимото НКН. 
 Към проекта за ОУПО е предложен и Правилник за прилагане, с условия за защита на НКЦ и 
изисквания към следващите нива на планиране. 
 За населените места и териториите с наличие на недвижими културни ценности 
(археологически обекти) следва да се изработват Правилници за приложение и Специфични правила 
и нормативи към Подробните устройствени планове: 
 
 По обхват и съдържание Правилниците за приложение на устройствени планове и 
СПН могат да регламентират. 
 Предмет (тематичен обхват) на правилник за приложение на ПУП: 
 1. Определяне на устройствените зони с наличие и/или концентрация на НКЦ - техните 
граници и територия; 
 2. Режимите на застрояване - подзони на съответните устройствени зони с наличие на НКН - 
допустими и недопустими дейности, параметри на застрояването; 
 3. Градоустройствената структура на подзоните- квартали, публичните пространства, уличната 
мрежа 
 4. Начина на урегулиране на поземлените имоти 
 5. Характерът и начинът на застрояване 
 6. Благоустрояването и озеленяването на публичните пространства- градини, скверове, улици 
и площади и пешеходни алеи 
 7. Изисквания към елементите на техническата инфраструктура 
 По предмет (тематичен обхват) на Специфични правила и нормативи са насочени към 
 1. Обемното решение на архитектурните елементи на новите сгради. 
 2. Изисквания при намеса в архитектурата на сгради - недвижими културни ценности, в 
зависимост от тяхната категория и статут 
 3. Материали за оформление на фасадите и благоустрояване на средата; 
 4. Озеленяването на публичните пространства и урегулираните поземлени имоти; 
 5. Благоустрояване и естетизация на средата; 
 6. Изработване на елементи на градския дизайн, указателни и рекламни надписи и др. 
 7. Елементи на инженерните системи 
 Специализираните ПП и СПН се прилагат в съответствие с действащата нормативна база по 
устройство на територията и ЗКН. 
 6.2.2. Специфични режими за Опазване и устройство на зони с НКЦ, въведени с проекта на 
ОУПО и Правилника за неговото приложение - Превантивна устройствена защита (по чл.10, ал. (3) от 
ЗУТ) и Особена устройствена защита (по чл. 10, ал.(2) от ЗУТ). 
 За всички зони и територии с наличие на недвижими културни ценности на територията на 
общината с проекта за ОУПО е предложен режим за превантивна устройствена защита или за особена 
устройствена защита според разпоредбата на (по чл.10, ал.(2) и ал.(3) от ЗУТ). 
 И двата вида специфични устройствени режими налагат изисквания за допълнителни 
проучвания и съгласуване на проектите от следващите нива - за ПУП и ИП със съответните 
съгласувателни институции - МК, респ. НИНКН. 
 За всички идентифицирани недвижими културни ценности в зависимост от техния конкретен 
вид и категоризация, действат и определените към момента режими/изисквания на опазване и 
съответните охранителни зони, според документа за определяне на съответната НКЦ или общите 
правила на ЗКН, когато липсват граници на НКЦ и режими на опазване. 
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 Специфичните /специализираните режими на устройство и опазване на недвижимите 
културни ценности в голям териториален обхват са свързани преди всичко със степента на 
познанието (наличната информация) за тях. Според характера на наличната информация за подобни 
обекти с плана са предложени: 
 1. Територии и зони с данни за археологически обекти; 
 2. Територии и зони с идентифицирани археологически обекти; 
 3. Зони с наличие на НКЦ в селищна среда - за селата от общината; 
 * Територии и зони с данни за археологически обекти 
 За тези територии се установява режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал. (3) 
от ЗУТ - запазва се фактическото им ползване, без да се влошават техните качества , наличните данни 
за НКЦ са предимно описателни, обектите /зоните не са добре локализирани. Първата и решаващо 
важна стъпка за такива обекти е тяхната точна (координатна) локализация. След позиционирането им, 
в зависимост от характера на околната среда се определя превантивен режим на опазване - допустими 
и забранени дейности в рамките и без промяна наначина на трайно ползване на земята. 
 За такива зони са задължителни предварителни и съпътстващи изработването на 
устройствените планове и инвестиционните проекти археологически проучвания. Последните могат 
да бъдат различни по вид предварителни сондажни, геофизични, проучвания на конкретни обекти в 
зоната. 
 Зоните с превантивна защита и необходими предварителни и съпътстващи археологически 
проучвания са обозначени на плана (с пиктограми) и в Схемата за природно и културно наследство 
към ОУПО с щрих и се вписват с издаването на визата за изработване на ПУП в техния обхват. Вида 
на археологическото проучване се определя от НИНКН, съвместно с наблюдаващия археолог в 
зависимост от наличните данни за археологически обекти. 
 В правилника за приложение на ОУПО - Момчилград е предложен специализиран раздел по 
проблемите касаещи недвижимото културно наследство. 
 За така описаните и териториално обособени зони се предлага режим на археологическо 
наблюдение, точна (координатна) локализация на археологическите обекти и последващо 
допълнително разкриване и проучване. 
 Формиране на поземлени имоти за археологическите обекти, държавна собственост, 
попадащи в територия на държавен горски фонд: за така формираните имоти се въвеждат режими на 
опазване по смисъла на ЗКН, разработени от НИНКН; в рамките на лесоустройствените планове и 
програми се предвиждат конкретизация на трасета на екопътеки, алеи, горски пътища за достъп до 
обектите. 
 Формиране на имот за археологическа културна ценност, попадаща в държавна собственост в 
територията на ДГФ; забрана за стопанско използване на гората в имота - забрана за сечи и планови 
засаждания на дървета; планиране на екопътеки за достъп; при разположение на археологическата 
ценност в земи , земеделски фонд, формиране на охрана зона - сервитут със забрана за нарушаване на 
почвения слой и използване на земята само за пасище; при разположение на НКЦ в устройствена 
зона за урбанизация (Ок-кин,Оз-кин ),се прилага задължително триетапно археологическо проучване 
(предварително археологическо проучване,  сондажно археологическо проучване и спасително 
археологично проучване при извършване на строителството) и съответно съгласуване на ПУП и ИП с 
МК. 

2. Конкретни зони със Особена териториално-устройствена защита съгласно чл.10, ал. (2) от ЗУТ 
(защитени по ЗКН) и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ  в Община 
Ардино. 

 Това са зоните и местностите с установен статут на НКЦ, които на плана са  отбелязани със 
специална сигнатура (плътна линия оранж с черни напречни щрихи) и оранжев щрих. 
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 Специализираните допълващи устройствени режими са свързани с наблюдение и съгласуване 
на проектите за подробни планове и инвестиционни проекти с МК (респ. НИНКН) при 
задължителни предварителни и съпътстващи археологически проучвания - предварителни, сондажни, 
геофизични, проучвания за конкретни обекти в зоната, частични - за определени строителни петна, 
или цялостни - за целия имот; наблюдение на изкопните работи при строителството от археолог; вида 
на археологическото проучване се уточнява съвместно то наблюдаващия археолог и НИНКН. 
 Като първоетапна мярка се препоръчва изработване на План за управление и опазване на 
НКЦ на местността, на основата на цялостен археологически кадастър в границите на установената 
охранителна зона. 
 3. Специализирани устройствени зони и режими в селата 
 Специфичния режим на устройство и опазване включва следните стъпки: 
 Съвместно със специалисти от НИНКН да се извърши: 
 - Локализация на единични и групови НКЦ в кадастъра /кадастралната карта на населеното 
място; 
 - Локализация на автентични селищни структури 
 - Актуализация на списъците на НКЦ - включително отпадане на изчезналите ПК; 
 - Формиране на зони с наличие и концентрация на ПК и такива с автентична улично-
квартална структура; 
 - Изработване на специализиран Опорен план за НКЦ и ПУП със СПН 
 До приключването на археологическите проучвания на отделните обекти  е целесъобразно 
регламентиране на ограничен достъп на посетители. Етапът на социализация на обектите след тяхната 
консервация и евентуално експониране да следва минимална намеса при изграждане на 
благоустрояването за достъп до обектите при пълна координация с РИОСВ - Смолян и МОСВ. 
 Предложената зона Ок-кин задължително включва цялостно археологическо проучване и 
документиране на разкритите обекти и след оценка на качествата им консервация и експониране на 
място. 
 Ландшафтното устройство, благоустрояването и озеленяването на територията също следва 
дефинитивно да се съобразяват с археологическите разкрития. 
 Подземните технически мрежи (ВиК, Кабели ниско и високо напрежение) следва да се 
провеждат след предварителни проучвания и извън законите на археологическите структури. 
 Въвеждането на тежка строителна техника при реконструкцията на терена на НКЦ следва да 
се съобрази със специален план за организация на строителството, който да осигури опазването на 
археологията. 
 Цялостната реконструкция и благоустрояването на средата следва да се извърши на основата 
на цялостна Концепция за развитието на територията на полуострова. 
 
 7. Етапност на мерките за опазване, валоризация и интеграция на НКН 
 7.1. Спешни 
 - подготовка на Задание за изработване на ПУП със ПП и СПН за  всички налични обекти на 
територията на общината и в последствие и за новопредложените и провеждане на конкурс за 
възлагането му 
 - подпомагане на актуално провежданите археологически изследвания на територията на 
Община Момчилград. 
 - иницииране и координиране на летни стажове и практики - експедиции на студенти по 
архитектура и археология за допълване на информацията за архитектурно-строителни и 
археологически НКЦ съвместно с УАСГ - кат. История и теория на архитектурата и със СУ, 
Исторически факултет. 
 



                    

 

112 

 7.2. Първоетапни  
 - Изработване на Стратегия за развитие на културния туризъм; 
 - Изработване на Концепция за за опазване и управление на НКЦ на територията на Община 
Момчилград. 
 - Изработване на ПУП със ПП и СПН за тази територия 
 - Включване на темата за опазването на недвижимото наследство на Община Момчилград в 
ежегодния културен фестивален календар на изкуствата на област Кърджали. 
 
 8.3. Средносрочни 
 - Изработване на План – концепция за опазване и управление на НКЦ-Момчилград 
 - Изследване и предложение за институциализиране на нови обекти на НКЦ 
 
 8.4. Перспективни  
 - Системни археологически проучвания на археологическите ЗТ и обекти; 
 - Подготовка на инвестиционни технически проекти (ИТП) за КРР и експониране на 
ключови археологически обекти 
 
 8.5. Текущи дейности 
 - В сферата на образованието. Създаване на ежегоден курс - СИП към гимназия с вътрешно 
профилиране за екскурзоводи; 
 - попълване и поддръжка на геобаза данни за НКЦ; 
 - планиране на изработка на Опорни и устройствени планове за селата с НКЦ. 
 
 9. Организационно осигуряване и управление на дейностите 
 Артикулиране на видовете дейности и необходимостта от конкретни консултантски и 
проектантски услуги. 
 Взаимодействие с институциите - НИМ, НИНКН, НПО-фондации 
 
 10. Бюджетиране на дейността по опазване, валоризация и социализация на НКЦ. 
 Ежегодно програмиране на мерките по време и прогнозиране на финансовия ресурс. 
 Кандидатстване по различни програми в сферата на културните ценности и туризма. 
 Търсене на партньори и възможности на ПЧП. 
 11. Мониторинг на дейностите по устройство и опазване на недвижимите културни 
ценности на територията на общината. 
 По предложение на Кмета на общината и специализирания отдел към общинската 
администрация на всеки две години Общинския съвет да приема Доклад за изпълнението на 
Общинските политики за опазване, валоризация и социализация на културните ценности на 
територията на Община Момчилград. 
 
9. Техническа ифраструктура 

9.1 Електроснабдителна инфраструктура 
Поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея 

на територията на община Момчилград, както и електроснабдяването, се осъществява от „ЕVN 
България“. Електрифицирани са всички населени места на територията на общината, като липсват 
такива с режим на тока. В общината захранването се извършва от подстанция при гр. Момчилград, 
която захранва и община Джебел и община Кирково. 

Електрифицирането се осъществява от 104 трафопоста. Важен проблем е уличното осветление и 
неговата енергийна ефективност. Част от него е била реконструирана и подменена по проекти, през 
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периода 2009-2013г., но все още на места се нуждае подмяна на уличното осветление с LED. Това ще 
доведе до по-добра енергоефективност и ще намали разходите за улично осветление значително. 

 
9.2 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура. 
Водоснабдяването на населението се извършва от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Кърджали. От общо 49 селища в общината са централно водоснабдени 29. На сезонен режим или с 
постоянен воден режим са част от населените места.  Причините за това се дължат на до голяма степен 
амортизираните тръби, които водят до големи загуби по водопреносната мрежа – над 63% загуба на 
вода. 

Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и диаметър (етернитови, 
стоманени, чугунени, полиетиленови и др.). Дължината на водопроводната мрежа е 110382м. 

Преобладават етернитовите (азбестоциментови) тръби, които представляват над 88% от всички 
тръби. Те са амортизирани, ненадеждни и морално остарели. Етернитовите тръби водят до чести 
аварии и до значителни загуби на питейна вода, както и на влошаване на нейните хигиенни 
характеристики.  През 2012 е стартирал проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК 
мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград“, като очакваните резултати от него са 
подобряване и опазване на водните ресурси на агломерация Момчилград , чрез улавяне на 
отпадъчните води на цялата територия на агломерация Момчилград и осигуряване на тяхното 
пречистване в съответствие с нуждите на целевия регион, европейските изисквания и стандарти; 
Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда чрез предотвратяване 
замърсяването с битово отпадъчни води на р. Върбица и респективно язовир Студен кладенец, в който 
реката се влива;  Подобряване състоянието и развитие на екологичната инфраструктура в агломерация 
Момчилград чрез рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа, както и чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване инфилтрацията и хидравличното натоварване 
на предвижданата пречиствателна станция за отпадъчни води;  

Чрез язовир „Боровица“ се извършва водоснабдяването на Момчилград. На територията на 
общината според данни на задание за ОУП има следния брой помпени станции, кладенци и др. :  

- помпени станции – 12бр. 
- каптаж – 17бр. 
- шахтови кладенци – 6 бр. 
- дренажи – 6 бр. 
 

Останалите селища имат водоснябдяване от подземните води, които в района се срещат като 
пукнатинни и порови. Към момента има достатъчно капацитет за задоволяване на нуждите от вода за 
населените места. 

Канализационна мрежа има единствено изградена в общинския център гр. Момчилград и в с. 
Соколино. Системата е от бетонови тръби, смесен тип – провежда битови, промишлени и отпадъчни 
води.  В селищата – с. Равен, с. Груево, с. Нановица и с. Звездел, е частично изградена 
канализационната система. Към обществените сгради в селата съществуват локални септични ями, 
което води до нарушение на почвените характеристики и опасност от замърсяване на местните 
водоизточници.На територията на с. Соколино е изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчни 
води, което обслужва населеното място.  

Извадки от нормативната уредба пряко свързани с употребата на настоящия 
устройствен план: 

• НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-
ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА 
ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА 
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МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И 
ХИГИЕННИ НУЖДИ 
 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 
Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана необходимост (ОДН) в санитарно-

охранителните зони – пояси II и III около водоизточници и съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване от повърхностни води 

Таблица 

№ по 
ред 

Видове дейности 
Пояс Пояс 

II III 
1. Добив на подземни богатства О О 
2. Изграждане на надземни и     
  подземни строителни съоръжения     
  с изключение на реконструкция и     
  модернизация на основните     
  водоснабдителни съоръжения О - 
3. Използване терена за нови или     
  съществуващи гробища за нови     
  погребения З ОДН 
4. Създаване нови и разширяване     
  съществуващи селищни територии     
  за постоянно и сезонно ползване     
  без изградени канализационни и     
  пречиствателни съоръжения,     
  съответстващи на техническите     
  изисквания З ОДН 
5. Полагане водопроводи, несвързани     
  с водоснабдителната система ОДН - 
6. Полагане тръбопроводи, провеж-     
  дащи нефт и други вредни или     
  токсични вещества З З 
7. Прокарване пътища и магистрали О ОДН 
8. Изграждане сервизи, автомивки и     
  паркинги З ОДН 
9. Изграждане съоръжения и промиш-     
  лени дейности, водещи до повиша-     
  ване съдържанието на еутрофизи-     
  ращи вещества във водата З ОДН 

10. Изграждане подземни резервоари     
  и хранилища за опасни вещества З З 

11. Животновъдни ферми     
  (без свинекомплекси) З О 

12. Свинекомплекси З З 
13. Лични животновъдни стопанства ОДН - 
14. Наторяване с течен оборски тор З ОДН 
15. Наторяване с оборски тор и/или     
  компост О - 

16. Наторяване с неорганични торове О ОДН 
17. Използване препарати за     
  растителна защита О ОДН 

18. Изграждане силажни ями О - 
19. Напояване и наторяване с     
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  отпадъчни води О ОДН 
20. Ползване на въздухоплавателни     
  средства за разпръскване торове и     
  пестициди З З 

21. Промишлено риборазвъждане О - 
22. Използване на плавателни средс-     
  тва с двигател с вътрешно горене З О 

23. Къмпинги и ваканционни лагери З ОДН 
24. Почивни станции и други подобни З ОДН 
25. Изсичане на гори, с изключение на     
  отгледна сеч О ОДН 

26. Пране с химически препарати     
  и/или избелващи средства З З 

 
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 
Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана необходимост (ОДН) в санитарно-

охранителните зони – пояси II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от 
подземни води и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди. 

Таблица 
№ по 

ред 
Видове дейности 

  
Пояс Пояс 

II III 
  За незащитени подземни обекти   
1. Пряко отвеждане на води, съдър-   
  жащи опасни и вредни вещества,   
  в подземните води З З 
2. Дейности, които водят до непряко   
  отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:   
  - на земната повърхност З О 
  - между земната повърхност и   
  водното ниво З О 
3. Дейности, които водят до непряко   
  отвеждане на вредни вещества, в т.ч.:   
  - на земната повърхност О ОДН 
  - между земната повърхност и   
  водното ниво З О 
4. Преработка и съхраняване на радио-   
  активни вещества и отпадъци З З 
5. Добив на подземни богатства, в т.ч.   
  инертни и строителни материали:   
  - между земната повърхност и   
  водното ниво О ОДН 
  - под водното ниво З О 
6. Торене при съдържание на нитрати   
  в подземните води:   
  - до 35 мг/л (mg/l) О - 
  - над 35 мг/л (mg/l) З О 
7. Използване на препарати за рас-   
  тителна защита, в т.ч. и разпръск-   
  ването им с въздухоплавателни   
  средства З О 
8. Напояване с води, съдържащи   
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  опасни и вредни вещества З О 
9. Напояване с подземни води от   
  същия подземен воден обект О ОДН 

10. Изграждане на геоложки, хидрогео-   
  ложки и инженерногеоложки   
  проучвателни съоръжения, в т.ч. и   
  водовземни съоръжения за подзем-   
  ни води в подземния воден обект О ОДН 
  За защитени водни обекти   

11. Пряко отвеждане на води, съдър-   
  жащи опасни и вредни вещества в   
  подземните води З З 

12. Добив на подземни богатства З ОДН 
13. Дейности, нарушаващи целостта на   
  водонепропускливия пласт над   
  подземния воден обект З О 

14. Изграждане на геоложки, хидро-   
  геоложки и инженерногеоложки   
  проучвателни съоръжения, в т.ч. и   
  водовземни съоръжения за подзем-   
  ни води в подземния воден обект О ОДН 

 
• ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

Чл. 103, ал.3: Поземлен сервитут може да се придобива по давност чрез 10-годишно 
упражняване. 

• НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони 
Чл. 57. (1) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се изграждат в 
съответствие с предвижданията на устройствените планове. 
(2) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и изграждат, като 
се спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат оводнявани, за да не се 
влошават качествата на околната среда и да не предизвикват неблагоприятни физико-геоложки 
процеси. 
Чл. 58. (1) Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се определят при 
спазване на следните нормативи: 

1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща станцията и 
нейните съоръжения, е до 3 м; 

2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари, когато са 
самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м; 

3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща резервоара, е до 
3 м от стъпките на насипа от всички страни; 

4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица земя е до 1 м 
от чашата на съоръжението на резервоара. 

(2) При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при 
водоизточници в защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в строителните 
граници на урбанизираните територии, необходимата площ, която се включва в границите на 
санитарно-охранителната зона на пояс I, се определя съгласно изискванията на наредбата по     чл. 86, 
ал. 1 ЗУТ. 

(3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4 ЗУТ. 
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(4) Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на трайни 
насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете страни на 
водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500 мм - на разстояние, 
определено с проекта. 

Чл. 59. Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като се 
прилагат следните нормативи: 

1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с проект, като в 
площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс около станцията, мерено от 
външните страни или от петите на насипите; 

2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя, 
окръжаваща станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м; 

3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща 
съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му 

• НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения в населени места: 
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Таблица 

№  Подземн

и техн. 
проводи 

 
Най-малко хоризонтално светло разстояние в m до 

  Водопров

од 
Канализация Топло

провод 
Газопрово

ди с 
налягане 
до 1,2 Mpa 

Силнотоков

и кабили 
Съоб

щ. 
кабил

и 

Инст. 
Колекто

р и 
канали 

Бордюр

на 
линия 

Транвай

на линия 
ЖП 
лини

я 

Фундамен

ти на 
стълбове 
на техн. 
проводи 

Фундамен

ти на 
сгради и 
съор. 

Дървесн

и видове 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Водопров

од 
-1 

До Ф300 0,70 
До Ф1000 – 1 
Над Ф1000 – 

1,5 

До Ф200 -2 
1,5 

Над Ф200 -2 
2 

1,5 0,4 0,5 1 0,5 1,5 1,5 -3 
1,5 

3 5 1 3,5 
5 
5 

1 
1 
2 

0,5 
05 
1 

2 Канализа

ция 
-2 

До Ф200 – 
1,5 

Над Ф200 
- 2 

0,4 1 0,4 2 2 1 2 2 0,5 1 1,5 1,5 2 2 1 

3 Топлопр

овод 
1,5 1 0,5 0,4 2 2 1 2 2 0,5 1 1,5 1,5 2 2 1 

4 Газопров

од с 
налягане 
1,2MPa 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

-4 
0,4 

0,5 1 5 -5 
1 

5 
1 

1 1 

5 Силното

кови 
кабели 

До 35 kV 
вкл.0,5 
Над 3,5 

kV 1 

0,5 
1 

2 
2 

0,4 
0,4 

0,25 
0,5 

0,5 
0,3 

0,5 
1 

0,2 
0,3 

0,2 
0,3 

0,5 
1 

2 
2,5 

2 
2,5 

2 
2,5 

0,6 
0,6 

-6 
3 
3 

-6 
2 
2 

6 Съобщ. 
кабели 

0,50 0,5 1 0,4 0,5 1 0,1 0,2 0,2 0,5 2 1,5 2 0,6 1,5 0,7 

7 
7.1 
7.2 

Инст.кол
ектор 
Проходи

ми 
непроход

ими 

 
 

1,5 
1,5 

 
 
2 
2 

 
 
2 
2 

 
 

0,4 
0,4 

 
 

0,2 
0,2 

 
 

0,3 
0,3 

 
 

0,2 
0,2 

 
 
- 
- 

 
 
- 

0,2 

 
 
1 
1 

 
 

1,5 
2,5 

 
 
3 
3 

 
 
1 

0,5 

 
 
2 
1 

 
 
1 

0,5 

 
 

0,5 
0,5 
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Таблица 

№  Подземни техн. 
проводи 

Най-малки вертикални светли разстояния между проводите при пресичане в m 

  Водопров

од 
Канализац

ия 
Топлопров

од 
Газопровод

и с 
налягане до 

1,2 Mpa 

Силнотокови 
кабели 

Съобщ

. 
кабели 

Инсталационни 
колектори и канали 

Най-
малко 
земно 
покрити

е 

Най-
голяма 
дълбочин

а на 
полагане 

До 
1kV 

от 1,1 
до 

35kV 

Над 
35kV 

проходим

и 
непроходим

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Водопровод 0,15 0,4 0,2 0,2 0,2 0,25 0,30 0,15 0,20 0,2 1,5** 2,5 

2 Канализация 0,40 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,20 0,20 2** 4 

3 Топлопровод 0,20 0,20 0,15 0,20 0,50 0,60 0,70 0,15 0,20 0,20 1,3 2,4 

4 Газопровод с 
налягане 
1,2MPa 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,5 0,60 0,70 0,2 0,2 0,2 0,8*** 2,20 

5 Силн

оток

ови 
кабе

ли 

До 1kV 
1,1-35kV 
Над 
35kV 

 

0,20 
0.25 
0.30 

0.15 
0.15 
0.20 

0.50 
0.60 
0.70 

0.5 
0.6 
0.7 

0,25
* 

0,25
* 

0,25
* 

0,25* 
0,25* 
0,25* 

0,25* 
0,25* 
0,30 

0,15 
0,15 
0,3 

 

0,20 
0,2 
0,3 

0,2 
0,2 
0,3 

0,6 
0,7 
0,9 

0,8 
1,5 
1,5 

6 Съобщ. кабели 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,3 0,15 0,3 0,3 0,5 1,3 

7.1 Проходими 
инст.колектор и 

канали 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 - - 0,5 2,5 

7.2 Непроходим 
инст. колектор 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 - - 0,3 1,5 
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9.3 Газопроводна инфраструктура 

На територията на общината липсва газопреносна мрежа, както и централно топлоснабдяване. 
Обществените сгради и училища се отопляват чрез изградени локални отоплителни инсталации на 
течно гориво. Инсталациите са остарели, с висок експлоатационен разход и ниско ефективни. 
Газификация на обществените сгради в общината е възможна да се постигне, след изграждането на 
съвместен проект с общините Кърджали и Крумовград, тъй като най-близката точка от националната 
газопреносна мрежа е ГРС Хасково. Ефектите от такъв проект биха били големи. Ще се намали 
разхода за поддръжка на социално-здравните и обществени дейности, ще се подобри 
конкурентоспособността, ще се намалят вредните емисии от твърди и течни горива и др. 

 
9.4 Далекосъобщителна инфраструктура 

Технологичен възел на далекосъобщенията се намира на територията на Община Момчилград. 
Той обслужва общините Момчилград, Джебел и Кирково. 

През територията на общината преминава оптично-кабелно трасе, което създава възможност за 
осъществяване на високоскоростен трансфер на данни. Достъпът до интернет се осъществява от 
някои местни доставчици от гр. Кърджали – „БИА-нет“, ТТМ и „Цифрови системи“, „Линк +“, както 
и от Центъра по телематични услуги при БТК. 

Трите национални мобилни оператора МТел, Глобул и Теленор осигуряват 100% покритие със 
сигнал на територията на общината. Това осигурява пълен спектър на техните услуги. 

 
9.5 Пътна инфраструктура  

Съгласно чл.3(1) на „Норми за проектиране на пътища 2000” (НПП2000) основните транспортни 
характеристики и екслоатационни показатели на пътищата се определят в зависимост от класа на пътя, 
неговите функции в пътната мрежа и характера на терена. В границите на община Момчилград 
съгласно НПП2000 пътната мрежа е представена от следните класове пътища: 

• I клас – от РПМ; 
• II клас – от РПМ; 
• III клас – от РПМ; 
• местни – общински. 

През територията на община Момчилград преминава паневропейски транспортен коридор №9 
Хелзинки – Виборг – Санкт Петербург – Псков – Москва – Калининград – Киев – Роздилна – 
Кишинев – Букурещ – Русе – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Момчилград – Дедеагач. 
След откриването на Гранично контролно – пропускателен пункт Маказа – Нимфея, между България 
и Гърция, нарастна значението на път I-5. Разстоянието от общината до ГКПП Маказа е 42км, което 
дава възможност за износ на продукция при сравнителни ниски транспортни разходи. 
 
Републиканска пътна мрежа: 

Републиканската пътна мрежа на територията на общината е с дължина 81,5км. Параметрите на 
тази мрежа са както следва: 
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Таблица 57 
път № Начало край дължина I клас II клас III клас 

5 349,600 367,800 18,200 18,200   

59 0,000 23,600 23,600  23,600  

508 0,000 3,400 3,400   3,400 

5901 0,000 27,400 27,400   27,400 

5902 0,000 8,900 8,900   8,900 

592 0,000 11,171 11,171   11,171 

Общо: 92,371 18,200 26,600 50,871 

Разпределение на републиканска пътна мрежа (км) 
 Източник: Задание за ОУП 

 
Основна роля в транспортната система на общината играе републикански път I-5, който осигурява 

връзка, както с близките общини Кърджали и Кирково, така и с ГКПП Маказа. Той е с дължина на 
територията на общината от 18,200км, като пътят е в добро състояние. Той е от основно значение за 
бъдещето развитие на община Момчилград. 

Републикански път II-59, свързва община Момчилград с общините Крумовград и Ивайловград. 
Неговата дължина е 23,600 км. и е в добро техническо състояние.  

Третокласната пътна мрежа е съставена от пътищата III-508, III – 5901, III – 5902 и III-592, с обща 
дължина 50,871км. Републикански път III – 508  осигурява връзката между община Момчилград и 
община Джебел. Пътищата от третокласната пътна мрежа са в относително добро състояние. 
Републикански път III – 5901 осигурява връзката между населените места в Общината до яз. 
Кърджали. Републикански път III – 5902 осигурява връзка между общините Момчилград и 
Крумовград. Републикански път III – 592 осигурява връзка между общините Момчилград и Кирково. 
Посочените транспортни комуникации за онагледени на Комуникационната схема в М 1:50 000. 

Според класификацията на териториалните единици за статистически цели, община Момчилград 
се намира в Южен Централен район на Р. България, който се характеризира към настоящия момент с 
добре развита общинска пътна мрежа, защото той има един от най-ниските показатели за гъстота на 
пътна мрежа от висок клас. 

 
Прогноза за развитие на републиканската пътна мрежа на териоторията на Община 

Момчилград 
Базирайки се на предходния анализ гъстотата на РПМ на територията на Община Момчилград е 
добре развита. Във връзка с нейното бъдещото развитие е достатъчно тя да бъде добре поддържана, 
посредством превантивно поддържане и основен ремонт (рехабилитация). За това сочат данните от 
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНИЯ СЕКТОР от Средносрочната оперативна програма за 
изпълнение на стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020г. 

Общинска пътна мрежа: 
Общинската пътна мрежа е с дължина 174,400км. към 31.12.2012. Пътната мрежа е добре развита. 

Липсват населени места без достъп до общинският център. Липсват пътища от общинската пътна 
мрежа без настилка.  

Местните пътища в рамките на община Момчилград са подразделени в категории от 1÷3. 
Категорията отразява транспортното значение на пътя за икономическото и социалното развитие на 
общината, съпоставено със средните за страната оценки за значимост на един общински път. 
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Категорията на един местен общински път се формира на базата на: брой на жителите в населените 
места, през които пътят преминава; брой курсове на организирания превоз; характер на обекта, към 
който пътят обезпечава връзка - административен център, производствено предприятие, туристически 
обект от местно или национално значение, връзка за достъп до друг вид транспорт и т.н. начин на 
използване на пътя-сезонно,постоянна връзка, дублираща връзка за скъсяване на разстоянието; 
Числото на категорията (1,2 или 3) е включено в номера на пътя. 

По-долу е представен подробен опис (списък) на местните пътища от трите категории и е 
онагледена на граф. прил No….. ( Комуникационна схема М 1:50 000). 

 
 1-ва категория местни пътища:  
KRZ1060 / I - 5, Кърджали - Подкова/ - Садовица - Загорско  

KRZ1370 / I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево - Летовник  

KRZ1371 / I - 5, Момчилград - Прогрес / - Багрянка  

KRZ1373 / I - 5, Момчилград - Подкова / - Каменец - Птичар  

KRZ1377 / II - 59 / Звездел - Неофит Бозвелиево - Нановица / III - 
5091 / 

 

KRZ1385 / II - 59, Момчилград - Звездел / - Соколино *  

KRZ1391 / III - 5902, п.к. Звездел - п.к. Голяма Чинка /  - Конче -  
мах. Своба - Синделци - мах. Дилянка 
 

 

 
2-ра категория местни пътища:  

 
KRZ2372 / I - 5, Момчилград - Прогрес / - Чуково  

KRZ2375 / II - 59, Момчилград - Звездел / - мах. Ауста  

KRZ2378 / II - 59, Звездел - Крумовград / - Чайка - мах.Търнене  

KRZ2380 / KRZ1370, Груево - Летовник / - Свобода  

KRZ2381 / I - 5, Момчилград - Подкова / - Горско Дюлево  

KRZ2390 / III - 5902, п.к. Звездел - Конче / - Седефче - Граница общ.  
( Момчилград - Крумовград ) - мах. Тополица - / III - 5902 /  
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KRZ2395 / II - 59, Звездел - Карамфил / - Карамфил - Синделци  
/ KRZ1391 / 

 

KRZ2406 / III  - 5901, Нановица - Зорница / - Постник   

KRZ2407 / III  - 5901, Нановица - Зорница / - Девинци 
 

 

KRZ2403 / III  - 5901, Момчилград -Равен / - Биволяне 
 

 

  

3-та категория местни пътища:  
 

KRZ3383 / III - 508, Балабаново - Джебел / - мах. Дружба 

KRZ3387 / KRZ3374, Кременец - Стръмни рид / - Ралица - / III - 5902 
/ 

KRZ3393 / II - 59, Звездел - Карамфил / - мах. Сулица - Конче / 
KRZ1391 / 

KRZ3394 / II - 59, Звездел - Карамфил / - мах. Батковци - мах. Залист -  
/ KRZ2395 / 

KRZ3396 / KRZ1377, Звездел - Лале / - Кос 

KRZ3398 / KRZ2397, Момчилград - Врело / Врело - мах. Дрипка 

KRZ3399 / III  - 5901, Момчилград - Равен / - Плешинци 

KRZ3400 / III  - 5901, Момчилград - Равен / - мах. Зли трап 

KRZ3401 / III  - 5901, Равен - Нановица / - мах. Въз 

KRZ3404 / KRZ2403, Равен - Биволяне / - мах. Сърнец 

KRZ3405 / III  - 5901, Нановица - Зорница / - мах. Поляна 

KRZ3408 / III  - 5901, Нановица - Зорница / - Гургулица 

KRZ3409 / II - 59, Момчилград - Звездел / - Кременец / KRZ3374 / 
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KRZ3410 / KRZ2384, п.к. III - 508 -  Седлари / - Върхари 

KRZ3411 / KRZ2395 / - Синделци - мах. Доляне 

KRZ3412 / KRZ2390,  п.к. III - 5902 - Седефче / - мах. Снегово 

KRZ3413 / KRZ1391, Конче - Синделци / - мах. Месари 

KRZ3414 / KRZ1391, Конче - Синделци / - мах. Велиоллар 

KRZ3415 / KRZ1391, Конче - Синделци / - мах. Дойдоллар 

KRZ3416 / KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста / - Ауста 

KRZ3419 / KRZ2403 , Равен - Биволяне / - мах. Гъсок 

KRZ3411 / KRZ2395 / - Синделци - мах. Доляне  

KRZ3412 / KRZ2390,  п.к. III - 5902 - Седефче / - мах. Снегово  

KRZ3413 / KRZ1391, Конче - Синделци / - мах. Месари  

KRZ3414 / KRZ1391, Конче - Синделци / - мах. Велиоллар  

KRZ3415 / KRZ1391, Конче - Синделци / - мах. Дойдоллар  

KRZ3416 / KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста / - Ауста  

KRZ3419 / KRZ2403 , Равен - Биволяне / - мах. Гъсок  

По данни предосатвени от Община Момичград състоянието на пътната настилка към дата 
31.12.2012 е както следва:  

 
- Добро състояние – 9,900 км. 
- Средно състояние – 72,100 км. 
- Лошо състояние – 92,400 км. 

Видно е, че приблизително 66% от обшата дължина на местните пътища са в лошо състояние. 
Асфалтовата настилка е износена и пътищата се нуждаят от основен ремонт, (рехабилитация). Тъй 
като това от една страна е свързано с реализирането на висока категория ремонт (високи 
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инвестиционни разходи) и от друга страна поради недостига на средства, проблемът за 
възстановяването на доброто екслоатационно състояние на пътищата се задълбочава.  

В процес на изпълнение са два проекта по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. – 
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите общински пътища в община Момчилград“ и 
„Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на 
гр. Момчилград с път I-5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205“.  И двата проекта са 
предвидени да приключат през 2015, като към момента са постигнати следните резултати:  

- Реконструиран и рехабилитиран общински местен път KRZ1377 / ІІ - 59 / Звездел – 
Неофит Бозвели- Нановица / ІІІ -5091 с дължина 11, 980 км; 

- Реконструиран и рехабилитиран път KRZ1060/ІІІ+508/Джебел-Чакалци –Слънчоглед - гр. 
Джебел- Момчилград-Загорско - Садовица и път KRZ2384/III-508 Балабаново – Джебел / 
Седлари Садовица, KRZ1060 и път KRZ3410/KRZ2384  п.к.508 - Седлари/-Върхари” с 
подобект - с. Загорско-с. Садовица и подобект с. Седлари-с. Градинка с обща дължина 4,035 
км; 

- Реконструиран и рехабилитиран общински местен път 2403/ ІІІ - 5901, Момчилград - 
Нановица/ Равен - Биволяне с дължина 8,37720 км; 

- Реконструиран и рехабилитиран общински местен път с дължина 1,205 км; 
- Реконструиран и рехабилитиран Ж.П. надлез; 
- Изградено мостово съоръжение; 
- Разработено качествено проектно предложение за кандидатстване по мярка 321, съгласно 

изискванията на Наредба 25; 
Състоянието на местните пътища се предполага, че е оценено, съгласно визуална оценка на 

повредената площ отнесена към общата площ на пътя в проценти. Тази оценка е достатъчно 
меродавна за местни пътища от 2-ра и 3-та категория. При местни пътища от 1-ва категория и/или 
прекатегоризиране към първа категория (при инвестиционен интерес към дадена местност в 
границите на Община Момчилград) е препоръчително, в едно с визуална оценка да се предвижда и 
оценка от по-висока категория, в т.ч. „равност” и „носимоспобност” на настилката, което ще 
допринесе за по-воското качество на пътната настилка и минимизиране на транспортно-
експлоатационните разходи. Това налага допълнително оценяване на състоянието и приоритизране 
на видовете мерки за ремонт, ако са необходими. Те би следвало да се обвържат с инвестиционните 
намерения на Община Момчилград или частни Инвеститори. 
 

9.6 Железопътна инфраструктура 

През територията на общината преминава главна ЖП линия No4 Кърджали – Момчилград – с. 
Подкова с дължина 22км, която е неелектрифицирана. Железният път е еднорелсов. Има осигурени 
връзки за селата Загорско, Каменец, Садовица, Гриево чрез спирките Джебел, с. Горско Дюлево и гара 
Момчилград, като единствената сигурна транспортна връзка на село Птичар е жп спирката. Товаро-
разтоварителна дейност, отделена от системата на НК „БДЖ“ се извършва на гара Момчилград. Има 
два прелеза при с. Птичар, както и между гара Момчилград и стопанския двор на ВК „Младост – 95“, 
обслужвани от ЖП секция Симеоновград. 

Тупиковото окончание на линията към южната граница не дава възможност за ефективно 
използване на цялото железопътно направление, осигуряващо от една страна директна връзка на р. 
Дунав (ОЕТК № 7) с Бяло море и от друга връзки на север с Русия, Украйна, Беларус, Балтийско море 
и главните паралелни европейски направления, обвързващи Западна, Централна и Източна Европа. 

Продължаването на жп линията и обвързването й с жп. мрежата на Р. Гърция ще обезпечи достъпа 
до беломорските пристанища – Александруполис, Солун и Кавала. 
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Като цяло железопътната мрежа в общината е на добро техническо ниво. Железопътният 
транспорт играе важна роля за общината. Ж.П. линията към днешна дата не е включена в статегията за 
развитие на ж.п. транспорт на Р. България , но във връзка с въздействието на вредните емисии върху 
околната среда е препоръчително тя да бъде електрифицирана.  
 

9.7.Големи структурни обекти 

В община Момчилград се намира язовир „Студен кладенец“. 
Природния резерват "Боровец". 

 
9.8. Радио-телевизионно покритие на територията на Общината; 

На територията на цялата община има излъчване на цифров телевизионен сигнал. 
Приемат се както националните радио канали така и чуждестранни турски и гръцки. 

 
9.9.Покритие с други комуникационни системи; 

Домашни телефонни постове. 

9.10.Пречистване на отпадъчни води; 

На 10.07.2015г. е открита Градска пречиствателна станция за отпадни води. Модерното 
съоръжение се намира в землището на село Сушево. 

До изграждането на Пречиствателната станция отпадните води на Момчилград се заустваха 
директно в река Върбица, като по този начин я замърсяваха. Имаше реална опасност и за всички други 
населени места в околността, защото реката се влива в язовир „Студен кладенец”. Сега пречистените 
води могат да бъдат използвани за изкуствено напояване на обработваеми площи и това чувствително 
да намали използването на питейните води за напояване, каквито са и европейските изисквания. 
Пречиствателната станция обслужва население от около 11 268 еквивалентни жители и осигурява 
биологичното пречистване на отпадните води от град Момчилград. 
Технологично е осигурено да се пречистват 1 446,08 куб.м. битови отпадъчни води средно на ден. 

Процесът започва с предварително механично пречистване на водите и продължава с 
биологичното им пречистване, обеззаразяване на пречистените води и третиране на утайката 
(уплътняване, обезводняване и депониране). 

Изградената на градската пречиствателна станция включва и прилежащата към нея 
инфраструктура – довеждащ път, довеждащ електропровод високо напрежение и довеждащ 
водопровод. 

Новоизградената и реконструирана канализация е с обща дължина 15 158,02 м., или 80,74% от 
общата канализация, от които реконструирана – 7 526,46 м., новоизградена – 7 631,56 м. Всички 
новоизпълнени водопроводи са изградени от полиетиленови тръби. 

 
9.11.Отпадъци; 

• Сметосъбиране 
Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на община Момчилград е създал 

необходимата организация за недопускане образуването и обособяването на нерегламентирани 
сметища, като е обхванал всички 41 населени места в системата за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване.  
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• Депониране 
Битовите отпадъци, образувани на територията на общината, се извозват за обезвреждане на 

временна площадка в землището на с. Вишеград. През 2013г. община Момчилград окончателно 
приключи с рекултивацията на старото общинско депо за твърди битови отпадъци. Най-общо казано 
проблемите с управлението на отпадъците в община Момчилград са идентични с тези които 
съществуват в повечето малки общини в страната. И тук, основният проблем е липсата на достоверна 
информация за количествата генерирани отпадъци на територията на общината и техният състав 
поради липсата на изградени измервателни съоръжения на общинското депо за ТБО. Оскъдните и 
ненадеждни данни налагат използването на косвени методи за определяне на количествата генерирани 
отпадъци, което носи значителни рискове при планирането на дейността и оразмеряването на 
специализираните съоръжения.  

• По отношение на болничните отпадъци, в общинската болница МБАЛ „Д-р С. Ростовцев” 
ЕООД е създадено специализирано хранилище за временно съхраняване на отпадъци от 
хуманна медицина и е въведена система за разделно събиране.  

• По отношение почистването на улиците, не е формулирана стандартизирана система за 
предлагане на услугата, нито е фиксирана честотата, на която следва да се извършва тази 
услуга. Нейното предоставяне на практика има неорганизиран характер, което е пряко 
свързано с неефективното разходване на и без това силно ограничените средства на 
общината. 

• Друг съществен проблем е, че на територията на общината няма добре действаща 
организирана система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. За изпълнение на 
разпоредбите на чл. 33 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, общината е 
разработила Програма за разделно събиране на отпадъците (2012) и е потърсила 
съдействие на две организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за 
организиране на система за събирането им.  Въпреки това, разделното събиране е един от 
приоритетите на общинската администрация, която цели да количеството на депонирани 
битови отпадъци, извозвано за депото в Кърджали. За 2012 година депонираният отпадък е 
6 000 тона, а за 2013 година – 4 500 тона. Намеренията на местната власт са до 2020 година 
количеството на депониран отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно. 
 

10. Отдих и туризъм 
10.1 Обекти на отдих и туризъм 
Община Момчилград притежава висок природен потенциал и богата културна история, които са 

предпоставка за развитие на туризма, както и свързаните с него икономически дейности. Наличието 
на природни феномени и забележителности, съчетанието на различни релефни форми с 
благоприятни климатични условия, разнообразна горска растителност и срещани животни, са 
отлични условия за развитието на отдиха и туризма. Районът е достъпен и е с добри условия за почти 
всички видове и форми на алтернативен туризъм. Отварянето на прохода Маказа ще засили 
пътуванията и посещенията на туристи от Гърция. Това са допълнителни предпоставки Момчилград 
да се окаже удобен изходен пункт за организиране на туристически посещения до културно-
исторически паметници, походи, излети и разходки до природните забележителности в региона, 
Обекти с туристически интерес в общината са: Светилището на Орфей, Харман кая, Религиозен 
комплекс „Елмалъ баба“, Вкаменената гора, Дамбалъ, Скални ниши, Дивечовъден  участък „Студен 
кладенец“ – (Еленовото стопанство), Лесопарк „Момчил юнак“, Резерват „Боровец“, Езеро с водни 
лилии – с. Летовник и др. 

Характерът на природните и историко-културните забележителности, сами по себе си могат да 
осигурят сравнително кратък престой и в повечето случаи не представлява главна цел на туристическо 
посещение. Това налага оптимално използване на туристическите ресурси. В средносрочен план е 
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възможно създаване на туристическия продукт, базиран на ресурсите около селищата Равен, Нановица 
и язовир „Студен кладенец“, където са съсредоточени основните природни и исторически атракции в 
общината. Това ще доведе до максимално използване на възможностите за развитието на различни 
форми на алтернативен туризъм и постигане на по-голяма удовлетвореност на посетителите. 

В общината функционират пет хотела, един ловен дом в еленово стопанство и една почивна база в 
с. Нановица.  

Таблица 58 

Хотел Адрес Капацитет 

Комплекс Маказа Землище с. Груево 7 двойни стаи, 15 спални, 2 
апартамента 

Хотелски комплекс МG Гр. Момчилгад-лесопарк „Момчил 
юнак” 

4 единични стаи; 10 двойни; 1 с три 
легла; 9 спални и 4 апартамента 

Хотел Берито гр. Момчилград 10 двойни стаи, 3 апартамента, 1 
студио 

Хотел Конак Гр. Момчилград 7 стаи и 3 апартамента 
Хотел Родопи гр. Момчилград 35 легла 
Ловен дом „Крояците” С. Гургулица-землище 6 стаи, 1 апартамент 
Почивна база Нановица с. Нановица 22 легла 

Средства за подслон и места за настаняване в община Момчилград 
 Източник: Община Момчилград 

 
 През последните три години се наблюдава положително развитие на отрасъла по всички основни 

показатели. Особено голямо е нарастването на реализираните приходи – близо 6 пъти, което е 
забележително постижение за туристическия сектор на общината. Задържането и доразвиването на 
тези тенденции би повишило значението на туризма за местното икономическо развитие като цяло.  

С важно място в местната икономическа структура с около 26% от приходите и 10% от наетите е 
подсектор „Търговия и обслужване”. Строителството допринася с 13,9% към общата сума на нетните 
приходи и 8,4% от наетите лица. 

Големи надежди за бъдещо развитие общината възлага на транспорта и логистиката, особено след 
пускането в експлоатация на ГКПП Маказа, но засега техния принос е едва 3,4% към нетните приходи. 

Основните проблеми пред туризма са: 
- липсват подходящи инфраструктурните условия, както и мерки за привличане на 

посетители и опазване на туристическите ресурси; 
- преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в лошо състояние, което затруднява 

достъпа до общината и влияе негативно върху задоволеността на посетителите в района; 
- за пълноценното използване на предлагания продукт е необходима провеждането на 

мероприятия за популяризирането на общината като туристическа дестинация и налагането 
на създадените туристически продукти на пазара. 

 
10.2 Значимост на обектите 
В община Момчилград са идентифицирани 40 археологически и исторически обекти, обявени за 

недвижими културни ценности, разгледани по населени места в анализа на община Момчилград.   
Културното наследство в общината включва– с категория „национално значение“: „Култов център 

– Татул“, “, Скално светилище – м. „Каменна глава“ (Кая башъ) в м. „Вежица“, Плосък некропол на 
възвишение Харманджик и Надгробна могила на хълм Елтепе.  

Близо до с. Равен е разположен и природният резерват „Боровец” както и Защитена местност 
Равен-бивша буферна зона на резервата „Боровец” и Вкаменената гора, обхващаща площ от 7.3 
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хектара. Това е единствената в света каменна гора, в която дърветата са останали прави както преди 
милиони години.  

Интересна природна забележителност с характерна флора е естественото находище на водни 
лилии, разположено в землището на с. Летовник. Лилиите цъфтят в края на юни – юли и заемат 
почти цялата водна повърхност на езерото. Като цяло, интересните и уникални природни 
забележителности предлагат добри възможности за развитие на различните форми на алтернативен 
туризъм. 

   
Дивечовъден участък „Студен кладенец" 

     
                  Дивечовъден участък „Студен кладенец"                                              Резерват „Боровец"      

         

                        Защитен обект „Вкаменената гора"                                       Местността „Дамбалъ" 
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Природен парк „Кедик чал" 

 

       
Езеро с водни лилии 

 
11. Екологично състояние 
 11.1 Замърсяване на въздуха 

Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като пряко влияе 
върху човешкото здраве. Основните замърсители в атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, 
дефинирани като такива от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен 
диоксид, серен диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, 
полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. Вземайки 
предвид горепосочените замърсители и тяхното негативно влияние върху човешкото здраве, и 
следвайки Закона за опазване на околната среда,  МОСВ е разработило Националната система за 
мониторинг на околната среда (НСМОС). Системата осигурява своевременна и достоверна 
информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, 
въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване 
и защита на околната среда от вредни въздействия. За района на община Момчилград и във връзка с 
прилагането на Наредба №7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух за региона, 
контролиран от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Хасково са утвърдени и 
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създадени райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Най-близко 
разположена автоматична станция е АИС „Студен кладенец“, гр. Кърджали, където се наблюдават 
следните замърсители ФП10, серен диоксид, олово, кадмий, арсен и ПАВ. Като цяло по данни на 
ИАОС/ МОСВ общината и гр. Момчилград са оценени (по т.4 от чл.30 (1), Наредба №7) като район, 
в който нивата на атмосферните замърсители са под долен оценъчен праг (ДОП).  

Основните източници на емисии на територията на общината, контролирани от РИОСВ-Хасково 
са „Б.В.К. Винифера“ – оранжерии в Момчилград, „Горски“ ООД, с. Груево, общ. Момчилград – 
производство на дървени въглища и „Нек Груп“ ООД, Момчилград. Според данни, предоставени от 
РИОСВ-Хасково, при емисионния контрол на тези обекти няма констатирани нарушения на нормите 
на емисии. Останалите обекти на територията на общината са малки емисионни източници. Според 
общинската програма за опазване на околната среда (ОПОС) на община Момчилград, 
бензиностанциите на територията на общината са приведени в съответствие с изискванията на 
Наредба №16/1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 
товарене или разтоварване и превоз на бензини. Извършени са проверки и са дадени предписания на 
обектите, използващи озоноразрушаващи вещества в своята дейност в изпълнение изискванията на 
ПМС №254 и Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават 
озоновия слой. Както е видно от Фиг. 18 по данни на НСИ за 2011г. в цялата област Хасково емисиите 
на въглероден диоксид в атмосферата намаляват през последните години и за 2011г. стойностите са 
196.00 т./кв.км. 

Фиг. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Емисии въглероден диоксид в атмосферата, Източник: РИОСВ Хасково 
С оглед на гореизброеното, може да заключим, че качеството на атмосферния въздух в община 

Момчилград е добро и не е необходимо допълнително разработване на програма за подобряване 
качеството на въздуха. 

 
11.2 Замърсяване на водите 

Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво, като съгласно Закона за 
водите, министъра на околната среда и водите чрез РИОСВ в границите на териториалния им обхват 
провежда мониторинг и контрол на отпадъчните води, поддържа база данни за извършения 
мониторинг и контрол за състоянието на отпадъчните води и поддържа в актуално състояние 
списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията са 
избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и типовете водни 
тела. Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията, контролирана от 
РИОСВ-Хасково през 2012 г. е 9 пункта – 6 на реки и 3 на язовири. От тях пред Европейската 
Комисия се докладват резултатите от 6 пункта (3 на реки и 3 на язовири). В тези пунктове се извършва 
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физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните 
води. За района на община Момчилград, състоянието на повърхностите води се следи в пункт 
разположен при с. Върли дол на р. Върбица. Съгласно данни на РИОСВ-Хасково относно 
екологичното състояние на повърхностите води в общината, състоянието се характеризира като 
„добро“ и „умерено“. Като цяло анализа на данните показва трайна тенденция за добро качество на 
водите. Констатират се еднократни отклонения за Феноли и Общ Фосфор. По данни на 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) през последните години хидробиологичният 
мониторинг в пунктовете по р. Върбица не показва съществени различия. Река Върбица и притоците 
й са определени като пресъхващ тип реки със силно изразено лятно маловодие. При тях се приема, че 
състоянието им може да се определи като добро. Изключение прави горното течение на р. Върбица, 
което е силно повлияно от рудодобива и водите са в лошо състояние и то практически представлява 
екологически поразен участък, което се дължи на изпусканите руднични и хвостови води от 
Флотационна фабрика в с. Ерма река. 

Според общинската програма за околна среда, съществен проблем представлява изземването на 
инертни материали. В резултат на тези дейности реките, протичащи през територията на общината, р. 
Върбица и притоците й, са силно изменени от естественото им състояние. Това повишава риска от 
наводнения, ерозия/обезлесяване и процеса на опустиняване в поречието на р. Върбица.  

Поради липсата на мониторингови станции и количествени данни от тях за състоянието на 
повърхностните и подземните води в общината, не може да се направят еднозначни изводи за 
замърсители на водите на територията на общината. Въпреки това заустването на отпадъчните битови 
води от населените места, неизградеността на канализационната система и нерегламентираните 
сметища, силно допринасят за влошаване на качествените характеристики на повърхностните и 
подземните води на територията на общината. Основен замърсител на повърхностните водни обекти 
са недоизградените канализационни системи на населените места и заустването на непречистени 
битово-фекални води в реките. Веднъж годишно се вземат и анализират проби от заустванията на 
всички колектори. 

Основен водоприемник на отпадъчните води от промишлеността и питейно-битовото 
водоснабдяване на гр. Момчилград е река Върбица. Битовите отпадъчни води се заустват директно, 
без пречистване в реката. Регистрирани са концентрации на олово, цинк, кадмий, рН и неразтворими 
вещества, които превишават определените индивидуални емисионни ограничения.  

 
11.3 Замърсяване на почвите 

На територията на община Момчилград се срещат предимно канелени горски почви със 
съдържание на хумус между 2-4% и алувиално-ливадни и делувиално-ливадни почви около реките. 
Пунктовете, в които се извършва пробонабирането на почвени проби са определени от ИАОС, гр. 
София. Те са разположени на цялата територия на РИОСВ и са в зависимост от източниците на 
замърсяване. За община Момчилград има три пункта, разположени в землищата на с. Петлино, с. 
Татул и с. Ралица.  

Най-общо казано почвите в района на общината са чисти, като през последните години се 
наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за 
земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползване на пестициди 
и торове. Контрол по качеството на почвите ежегодно се извършва в 3 пункта, разположени на 
територията на общината. Всички измерени съдържания на тежки метали и металоиди са под 
максимално допустимите концентрации, които са гранични стойности за оценка на замърсяване. 
Изключение прави пункт Ралица, с измерени наднормени съдържания на арсен. Налице е значителна 
флуктуацията на измерените съдържания в три последователни години, включително и в дълбочина 
на профила, което е потвърждение че не е налице антропогенно замърсяване. 
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Друг сериозен проблем свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и териториите на 
община Момчилград, вследствие климатичните промени, повишаване на температурите и 
продължителните засушавания. Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като 
унищожава хумусния слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. Според 
ОПОС 28% от територията на общината е с „умерен до висок действителен риск”, а 5%- с “висок 
действителен риск”. По данни на РИОСВ-Хасково всяка година ерозията е бич за повече от 
половината земеделски земи в България. За района на Кърджалийска област на засилена ерозия са 
подложени над 150 хил.дка. земи, основно в общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, 
Черноочене, Кирково. До голяма степен активната водна ерозия в Кърджалийско бе намалена и 
овладяна с извършеното през миналите години широко мащабно залесяване - залесени над 1 млн. дка 
нови гори и проведени противоерозионни технически мероприятия. За съжаление, въпреки че 
ерозията на почвите е един от най-интензивните и широко разпространени деградационни процеси, 
през последните години не са били финансирани други мащабни проекти свързани с изследване 
процесите на ерозия на почвите на територията на РИОСВ-Хасково.  
 

II.Прогнози за развитие 

1.Прогнози за социално – икономическо развитие: 
1.1 Демографско развитие - песимистичен, оптимистичен и 

реалистичен вариант 
 

� Демографска характеристика на община Момчилград-състояние и 
тенденции в развитието 

На територията на община Момчилград, както и в по-голяма част от общините в страната 
съществуват трудни за преодоляване проблеми с икономически и социален характер. В резултат на 
цялостното негативно демографско развитие на България, демографската ситуация в изследваната 
община се характеризира като неблагоприятна. Тази констатация се свързва с наблюдаваната 
тенденция на обезлюдяване на част от населените места в общината, както и с влошените стойности 
на показателите, характеризиращи раждаемостта на населението.  

Особеностите на географското положение на територията спрямо важни пътни артерии и 
големи градове в страната също оказват пряко въздействие върху характера на наблюдаваните 
демографски тенденции. Това оказва влияние най-вече върху състоянието на различните видове 
структури на населението и върху неговите миграционни нагласи и поведение.  

Настоящият анализ акцентира върху състоянието на човешкия фактор в неговата роля на 
основен елемент в процеса на развитие на дадена територия. Анализът на основните демографски 
показатели1 следва да се разглежда както в контекста на неотменен елемент, посредством който да се 
определят тенденциите в демографското развитие, така и в неговата роля на инструмент, който да 
обвърже протичащите демографски процеси с потенциала за развитие на територията.  

Наблюдаваният основно негативен темп на демографските процеси на национално ниво, се 
проявява и на по-ниските териториални нива в страната - регионално2, областно, общинско. 
Неблагоприятните процеси на обезлюдяване, застаряване, стеснена репродуктивна нагласа и 
нестабилна социална сигурност на населението, са отличителна черта в развитието на голяма част от 
териториалните единици в страната. Може да се очаква, че успоредната проява на тези негативни 
процеси ще окаже цялостен негативен ефект върху бъдещото демографско развитие на голяма част от 
териториалните единици в страната. 
                                                           
1 Брой и гъстота на населението, раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст, полово-възрастова, 
етническа, конфесионална, образователна структура на населението.  
2 Регионално - район от ниво 2  
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Отчетените в анализа тенденции, характеризиращи процесите на раждаемост, смъртност и 
естествен прираст, както и особеностите в териториалното разпределение на жителите между 
отделните населени места, потвърждават твърдението, че община Момчилград като цяло не прави 
изключение от отчетената негативна тенденция на демографско развитие на национално ниво.  

Всички данни, използвани при разработването на настоящия анализ са предоставени от 
Общинска администрация и от официални публикации на Националния статистически институт 
/НСИ/. 

• Брой и гъстота на населението  
По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. броят на населението 

на община Момчилград възлиза на 16 263 д., в т.ч. 8 223 д. /50,6%/ мъже и 8 040 д. /49,4%/ жени. 
Стойността за броя на населението на местно ниво, отчетена към разглежданата дата формира 10,6% 
от жителите на област Кърджали, 1,1% от населението на Южен Централен район от ниво 2 и 0,2% 
това на национално ниво.  

В периода между последните две преброявания на населението в страната /данни към 
01.03.2001 г. и 01.02.2011 г./ броят на населението в община Момчилград намалява с 922 д., равняващи 
се на 5,4% - от 17 185 д. към 01.03.2001 г. на 16 263 д. към 01.02.2011 г. Отчетената относителна 
стойност /%/, отразяваща динамиката на населението за изследвания период, е по-благоприятна 
спрямо тази на национално /- 7,1%/, регионално /- 8,0%/ и областно /- 6,8%/ ниво.  

 
Таблица 59 

 Брой на населението към:  Прираст /%/ Прираст /%/ 

01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 31.12.2014 г. 2001-2011 г. 2001-2014 г. 

България 7 928 901 7 364 570 7 202 198 - 7,1% - 9,2% 

Южен Централен район  1 608 102 1 479 373 1 445 836 - 8,0% - 10,1% 

Област Кърджали 164 019 152 808 152 053 - 6,8% - 7,3% 

Община Момчилград 17 185 16 263 15 906 - 5,4% - 7,4% 

 Динамика на населението в периода 2001-2014 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

За целия изследван период 01.03.2001 г. - 31.12.2014 г. броят на жителите в общината бележи 
спад с 1 279 д., които формират отрицателен прираст в порядъка на 7,4%. Посоченият прираст се 
отличава с по-благоприятна стойност от тази за България и за Южен Централен район. По 
отношение на прираста на областно ниво, намалението на населението на община Момчилград се 
отличава с по-неблагоприятна, но близка стойност до тази за област Кърджали - разлика в порядъка 
на 0,1%.  

Наблюдаваната в периода 2000-2011 г. негативна тенденция на намаление в броя на жителите 
на местно ниво продължава и към момента. Според последните налични данни за протичащите 
демографски процеси, за периода 01.02.2011 г. - 31.12.2014 г., населението на община Момчилград 
намалява с 357 д., съставляващи 2,2%.  

Към 31.12.2014 г. броят на жителите в общината е в порядъка на 15 906 д., в т.ч. 8 045 д. 
/50,6%/ мъже и 7 861 д. /49,4%/ жени. Констатираният относителен дял на мъжете и жените в 
структурата на населението на община Момчилград към 31.12.2014 г., остава непроменен спрямо дела, 
отчетен при последното преброяване на населението от 2011 г.  

Към 31.12.2014 г. броят на населението на местно ниво съставлява 10,5% от жителите на област 
Кърджали /152 053 д./, 1,1% от населението на Южен Централен район /1 445 836 д./ и 0,2% от това 
на национално ниво /7 202 198 д./.  



                    

 

135 

Важен момент от настоящия демографски анализ, е определяне мястото на община 
Момчилград сред седемте общини в обхвата на област Кърджали. По данни на НСИ, към 31.12.2014 г. 
изследваната община заема четвърто място на областно ниво по показателя „брой население“. С по-
голям брой жители се отличават само общините Кърджали /67 794 д./, Кирково /21 535 д./ и 
Крумовград /17 398 д./.  
 С цел очертаване проявата на съответната тенденция в демографското развитие на община 
Момчилград, динамиката в броя на населението следва да се проследи за достатъчно дълъг времеви 
период. Представената фигура проследява броя на жителите на местно ниво, отчетен към датите на 
всички преброявания в страната, извършени в периода 1934-2011 г.  

Фиг. 20 

 
Динамика на населението на община  

Момчилград по преброявания за периода 1934-2011 г. 
* Посочените данни в периода 1934-1965 г. отговарят на показателя ,,налично население‘‘. Данните в периода 1965-

2011 г. се отнасят до показателя ,,постоянно население‘‘ към датата на проведеното преброяване.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 
 Броят на населението се характеризира с постепенен ръст в периода до 1965 г. като към 
1.12.1965 г. този брой достига най-висока стойност за изследвания период - 31 319 д. Населението на 
община Момчилград към датите на последните три преброявания /1992, 2001 и 2011 г./, се отличава с 
все по-малък брой, като към 01.02.2011 г. стойността на показателя достига най-ниска стойност за 
целия наблюдаван период 1934-2011 г. - 16 263 д.  
 Отчетеният спад в периода 1.12.1965 г. /най-благоприятна стойност/ - 1.02.2011 г. /най-ниска 
стойност за периода/ е в порядъка на 15 056 д., равняващи се на 48,1%. Посочената относителна 
стойност ясно разкрива характера на протичащите неблагоприятни демографски процеси на 
територията на общината, в резултат на които броят на жителите на местно ниво намалява с почти 
50,0% за по-малко от 50 години.  

Намалението на населението в община Момчилград следва да се проследи и от гледна точка на 
абсолютния и относителен прираст на населението. В периода 2001-2014 г. броят на жителите на 
местно ниво намалява с 1 279 д., равняващи се на 7,4%. 

В посочения период се разглежда броят на населението към: 
- 01.03.2001 г. - предпоследно преброяване на населението в страната;  
- 31.12.2007 г. - реперна година /членство на България в Европейския съюз/; 
- 01.02.2011 г. - последно преброяване на населението;  
- 31.12.2014 г. - последни налични статистически данни.  
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Фиг.21                                                                   Фиг. 22 

 
Относителен прираст на населението на                                       
община Момчилград в периода 2007-2014 г.                                   Абсолютен прираст на населението на община    
                                                            /в ляво/                                      Момчилград в периода 2007-2014 г. /в дясно/ 

                                                                                                                             * спрямо 01.03.2001 г. 
                                                                                 към 01.02.2011 г. - спрямо броя към 31.12.2007 г.  
                                                                                  към 31.12.2014 г. - спрямо броя към 01.02.2011 г. 

          По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

Относителният прираст в периода между предпоследното преброяване на населението /2001 
г./ и годината на членство на България в ЕС /2007 г./ е в порядъка на -4,4% /751 д./. Въпреки че в 
периода 31.12.2007 г. - 01.02.2011 г. жителите на община Момчилград намаляват с 1,0% /171д./, само в 
периода между преброяването от 2011 г. и годината с последните налични статистически данни за 
демографските процеси на национално ниво /данни към 31.12.2014 г./, жителите на общината 
намаляват с 357 д., равняващи се на -2,2%.  

Важен структурен елемент на извършваната демографска характеристика, е анализът на 
териториалното разпределение на населението в община Момчилград. Към 01.02.2011 г., с най-голям 
брой население се отличават общинският център - гр. Момчилград /7 831 д./ и селата Груево /715 д./, 
Звездел /491 д./, Нановица /478 д./, Соколино /455 д./, които се характеризират със значително по-
малък брой население в сравнение с общинския център. От друга страна, с най-малко жители са 
населените места: с. Манчево /по данни от последното преброяване, в населеното място живее 1 
човек/, с Обичник /19 д./, с. Друмче /24 д./, с. Каменец /34 д./, с. Плешинци /35 д./, с. Сенце /36 
д./, с. Садовица /37 д./.  

В периода между последните две преброявания /данни към 01.03.2001 г. и 01.02.2011 г./, броят 
на населението нараства на територията на 9 населени места в обхвата на изследваната територия. С 
най-висок относителен дял /%/ се отличава отчетеният ръст за с. Багрянка - жителите на населеното 
място нарастват със 72,8% /134 д. - първо място и по абсолютен прираст/. На следващо място със 
значително по-нисък темп се нарежда с. Седлари с прираст в порядъка на 17,1%, равняващи се на 28 д.  

С най-неблагоприятен относителен прираст на населението се отличават населените места с. 
Кременец /- 53,5%/, с. Сенце /- 41,0%/, с. Садовица /- 40,3%/, с. Момина сълза /- 35,0%/. Поради 
отчетения брой на населението на с. Манчево по време на предпоследното преброяване /2 д./ и 
констатираното намаление на жителите на населеното място по време на последното преброяване /1 
човек/, относителния прираст на населението е в порядъка на -50,0%.  

По отношение на намалението на броя на населението, с най-тревожна стойност се отличава 
общинският център гр. Момчилград: -117 д., равняващи се на 1,5%. На следващо място се нареждат 
селата Синделци и Джелепско, където броят на населението намалява съответно с 82д. и 73 д. Поради 
малкия брой на техните жители, посочените абсолютни стойности се равняват на 20,9% и 25,5% от 
населението на двете села.  
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Таблица 60 
 Населено място Брой на населението Прираст /%/ Прираст /бр./ 

към 01.03.2001 г. към 01.02.2011 г. 2001-2011 г. 2001-2011 г. 
1. с. Ауста 233 206 - 11,6% - 27 
2. с. Багрянка 184 318 72,8% 134 
3. с. Балабаново 116 110 - 5,2% - 6 
4. с. Биволяне 245 180 - 26,5% - 65 
5. с. Врело 188 144 - 23,4% - 44 
6. с. Върхари 135 140 3,7% 5 
7. с. Горско Дюлево 100 83 - 17,0% - 17 
8. с. Груево 756 715 - 5,4% - 41 
9. с. Гургулица 76 74 - 2,6% - 2 
10. с. Девинци 158 129 - 18,4% - 29 
11. с. Джелепско 286 213 - 25,5% - 73 
12. с. Друмче 31 24 - 22,6% - 7 
13. с. Загорско 160 149 - 6,9% - 11 
14. с. Звездел 490 491 0,2% 1 
15. с. Каменец 33 34 3,0% 1 
16. с. Карамфил  309 301 - 2,6% - 8 
17. с. Конче 280 246 - 12,1% - 34 
18. с. Кос 111 104 - 6,3% - 7 
19. с. Кременец 86 40 - 53,5% - 46 
20. с. Лале 284 250 - 12,0% - 34 
21. с. Летовник 61 42 - 31,1% - 19 
22. с. Манчево 2 1 - 50,0% - 1 
23. с. Момина сълза 40 26 - 35,0% - 14 
24. гр. Момчилград  7 948 7 831 - 1,5% - 117 
25. с. Нановица 449 478 6,5% 29 

26. с. Неофит 
Бозвелиево 

409 334 - 18,3% - 75 

27. с. Обичник 22 19 - 13,6% - 3 
28. с. Пазарци 177 171 - 3,4% - 6 
29. с. Пиявец 87 70 - 19,5% - 17 
30. с. Плешинци 44 35 - 20,5% - 9 
31. с. Постник 275 231 - 16,0% - 44 
32. с. Прогрес 327 312 - 4,6% - 15 
33. с. Птичар 282 255 - 9,6% - 27 
34. с. Равен 371 343 - 7,5% - 28 
35. с. Ралица 62 49 - 21,0% - 13 
36. с. Садовица 62 37 - 40,3% - 25 
37. с. Свобода 122 114 - 6,6% - 8 
38. с. Седефче 222 173 - 22,1% - 49 
39. с. Седлари 164 192 17,1% 28 
40. с. Сенце 61 36 - 41,0% - 25 
41. с. Синделци 393 311 - 20,9% - 82 
42. с. Соколино 433 455 5,1% 22 
43. с. Сярци - - няма население  
44. с. Татул 130 97 - 25,4% - 33 
45. с. Чайка 220 230 4,5% 10 
46. с. Чобанка 326 267 - 18,1% - 59 
47. с. Чомаково 57 42 - 26,3% - 15 
48. с. Чуково 178 191 7,3% 13 
49. с. Юнаци - - няма население 

Динамика на населението на община Момчилград по населени места /01.03.2011 г.-01.02.2011 г./ 
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
 Гъстотата на населението /д/км2/ е основен показател, който разкрива спецификата на 
протичащите демографски процеси на дадена територия. Към 01.02.2011 г. средната гъстота на 
населението на община Момчилград е 45,4 д/км2. Отчетената стойност е по-ниска от средната за 
страната, за района от ниво 2 и за областта.  
 Констатираното намаление в броя на жителите на местно ниво в периода 01.02.2011 г. - 
31.12.2014 г., води до промяна и в гъстотата на населението, която към 31.12.2014 г. е в порядъка на 
44,4 д/км2. Тоест, в периода между последното преброяване на населението и последните налични 
данни за протичащите демографски процеси в страната, средната гъстота на населението в община 
Момчилград намалява с 1 човек/км2.  

Таблица 61 
 Територия 

/км2/ 

Население - брой Гъстота на населението /д/км2/ 

01.02.2011 г. 31.12.2014 г. 01.02.2011 г. 31.12.2014 г. 

България 111 001,9 7 364 570 7 202 198 66,3 64,9 

Южен Централен район  22 365,1 1 479 373 1 445 836 66,1 64,6 

Област Кърджали 3 209,1 152 808 152 053 47,6 47,4 

Община Момчилград 358,1 16 263 15 906 45,4 44,4 

Средна гъстота на населението към 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване/ и промяна в стойностите на 
показателя към 31.12.2014 г.  

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

• Раждаемост и смъртност на населението 
Стойностите на демографските показатели, разкриващи тенденциите в протичащите процеси 

на раждаемост и смъртност на населението, се намират в пряка връзка от влиянието на различни 
фактори със социално-икономически и демографски характер. Сред основните показатели, 
анализирани в настоящия анализ, следва да посочим: брой живородени деца, брой живородени 
брачни и извънбрачни деца, коефициент на раждаемост на населението, брой умирания, коефициент 
на смъртност на населението.  

Стойностите на тези показатели следва да се разглеждат в контекста на тяхната роля на „пряко 
отражение“ на средата на живот на хората /жизнен стандарт, качество на живот, образование, достъп 
до здравеопазване, социална стабилност/, както и на особеностите на техните репродуктивни нагласи.   

В периода 2000-2014 г. броят на живородените деца в община Момчилград варира между 225 
бр. през 2004 г. /отчетена най-благоприятна стойност за периода/ и 121 бр. през последната 
изследвана 2014 г., когато броят на живородените деца е най-нисък за целия изследван 15 годишен 
период. Отчетената стойност за 2014 г. на общинско ниво формира 8,5% от живородените деца в 
област Кърджали /1 423 бр./ и отрежда на община Момчилград четвърто място сред 7-те общини в 
областта. През 2014 г. с по-голям брой живородени деца се характеризират само общините Кърджали 
/743 бр. живородени/, Кирково /169 бр. живородени/ и Крумовград /157 бр. живородени/. 
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                                                                                                                                                    Фиг. 23 

 

Брой живородени деца в община Момчилград в периода 2000-2014 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

През отделните години в изследвания период, съотношението между живородените по пол 
варира - години с по-голям брой живородените момчета, се редуват с години, в които броят на 
живородените момчета взема превес. През последната 2014 г., това съотношение е в полза на 
живородените момичета - 52,9% /64 бр./, при стойност от 47,1% /57 бр./ за живородените момчета.  

Важен елемент от демографския анализ на дадена територия, който разкрива особеностите на 
репродуктивните нагласи на населението, се явява показателят „живородени брачни и извънбрачни 
деца“. Броят на живородените брачни деца на територията на община Момчилград е по-висок от този 
на родените извънбрачни през 14 години от изследвания период. Изключение прави само 2001 г. 
когато броят на живородените извънбрачни деца /100 бр./ надвишава този на родените брачни деца 
/87 бр./.                                                                                            

      Фиг. 24 

 
Брой живородени брачни и извънбрачни деца  

в община Момчилград в периода 2000-2014 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

  
През 2014 г. съотношението между родените брачни и извънбрачни деца е в порядъка на 71 

бр. живородени брачни деца, които формират 58,7%, при 50 бр. живородени извънбрачни деца, 
равняващи се на 41,3% от живородените на местно ниво.  
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В периода 2000-2014 г. коефициентът на раждаемост на населението в община Момчилград 
варира между 13,4‰ през 2004 г. /най-благоприятна стойност на показателя/ и 7,6‰ през 2014 г. 
/най-ниска стойност за целия 15 годишен период/.  

Посочените две години, за които са констатирани най-висока и най-ниска стойност на 
коефициента на раждаемост съвпадат с годините, за които е отчетен съответно най-голям и най-малък 
брой живородени деца в обхвата на изследваната територия.  

                                                                   Фиг. 25                                                                 Фиг. 26 

      
Коефициент на раждаемост на населението на                               Коефициент на раждаемост на населението през 
община Момчилград в периода 2000-2014 г.                                    2014 г. /национално ниво, ниво район от ниво 2,  
                                                                                                                                             областно ниво, общинско ниво/  

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
 Коефициентът на раждаемост на населението на община Момчилград през последната 
изследвана 2014 г., се отличава с по-ниска стойност спрямо средната за България /9,4‰/, за Южен 
Централен район /9,3‰/ и за област Кърджали /9,4‰/.  

В периода 2000-2014 г. броят на умиранията в община Момчилград варира между 197 д. през 
2000 г. /най-висока стойност/ и 149 д. през 2013 г., когато е отчетен най-малък брой умирания на 
местно ниво за целия 15 годишен период.  

През последната наблюдавана 2014 г. съотношението на умиранията в община Момчилград по 
пол е в порядъка на 98 мъже /55,7%/ при 78 жени /44,3%/.  
 През 2014 г. умиранията в общината /176 д./ съставляват 9,7% от умиранията на територията 
на област Кърджали /1 810 д./. Отчетеният брой отрежда на общината четвърто място сред 7-те 
общини в областта. С по-неблагоприятна стойност на показателя се отличават общините Кърджали 
/733 умирания/, Кирково /306 умирания/ и Крумовград /230 умирания/.  

Фиг. 27 

 

Умирания в община Момчилград в периода 2000-2014 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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 В наблюдавания период коефициентът на смъртност на населението в община Момчилград 
варира между 9,0‰ през 2005 г. /най-ниска стойност/ и 11,9‰ през 2010 г., когато е отчетена най-
тревожна стойност на показателя.                                                                                                   
                                                                Фиг. 28             Фиг. 29 

 
Коефициент на смъртност на населението на община Момчилград в периода 2000-2014 г. 

Коефициент на смъртност на населението през 2014 г.  
/национално ниво, ниво район от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/  

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  
 

 През последната наблюдавана 2014 г. коефициентът на смъртност на населението в община 
Момчилград е 11,0‰ - стойност, по-ниска от средната за страната /15,1‰/ и за района от ниво 2 
/12,5‰/. В сравнение с отчетената стойност на показателя на областно ниво /9,7‰/, община 
Момчилград се отличава с по-неблагоприятна стойност. 
 

• Естествен и механичен прираст на населението 
Стойността на естествения прираст на населението /разликата между броя живородени и броя 

умрели лица/ на територията на община Момчилград варира между + 46 д. през 2004 г. /най-
благоприятна стойност/ и -55 д. през последната наблюдавана 2014 г., когато е отчетена най-тревожна 
стойност на показателя за целия изследван 15 годишен период.  

По отношение на динамиката на естествения прираст прави впечатление, че докато в периода 
2000-2009 г. се наблюдават само две години с отрицателна стойност /2002 и 2003 г./, то периода 2010-
2014 г. се характеризира с трайно влошаване на стойността на показателя. За всички пет 
последователни години в посочения период, естественият прираст на населението на община 
Момчилград е с отрицателна стойност.  

Таблица 62 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Живородени 
217 187 155 171 225 169 186 200 193 184 160 152 129 136 121 

Умрели 
197 182 186 173 179 150 174 157 167 150 192 175 170 149 176 

Естествен прираст 
20 5 - 31 - 2 46 19 12 43 26 34 - 32 - 23 - 41 - 13 - 55 

Естествено движение на населението на община Момчилград в периода 2000-2014 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  
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 По-големият брой на умрелите спрямо този на живородените лица в посочените години, 
резултатира в отрицателните стойности на коефициента на естествен прираст на населението в 
община Момчилград през 2002 и 2003 г. и през последните пет години /2010-2014 г./ от изследвания 
15 годишен период.  
 С най-тревожна стойност се отличава последната наблюдавана 2014 г., когато отчетената 
стойност на показателя е в порядъка на -3,5‰, докато през 2004 г. е констатирана най-благоприятната 
положителна стойност от 2,7‰.  
 Посочената стойност на коефициента на естествен прираст на общинско ниво през 2014 г., 
отрежда на община Момчилград по-благоприятна позиция спрямо тази за България /-5,7‰/ и за 
Южен Централен район /-5,2‰/. По отношение на стойността на показателя за област Кърджали /-
2,6‰/, изследваната територия се отличава с по-тревожна стойност /разлика в порядъка на 0,9‰/.  
                                                                           Фиг.30                                                                Фиг. 31 

 
Коефициент на естествен прираст на населението на община Момчилград в периода 2000-2014 г. 

Коефициент на естествен прираст на населението през 2014 г. /национално ниво, ниво район от ниво 2, областно 
ниво, общинско ниво/  

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  
 Механичният прираст на населението /разликата между броя заселени и броя изселени лица/ в 
община Момчилград се отличава с отрицателни стойности през 13 години от изследвания 15 годишен 
период. Изключение правят само първата /2000 г./ и последната /2014 г./ година в периода когато 
броят на заселилите се лица надвишава този на изселилите се съответно със 110 и с 12 д.  
 Най-тревожна стойност на показателя е отчетена през 2010 г., когато броят на изселените 
надвишава този на заселените с 202 д. На второ място се нарежда стойността, отчетена през 
предходната 2009 г. /-198 д./.  

Таблица 63 
2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 

Заселени 
732 281 245 261 243 175 128 193 99 77 173 71 124 105 277 

Изселени 
622 398 311 359 351 336 235 364 205 275 375 181 188 193 265 

Механичен прираст 
110 - 117 - 66 - 98 - 108 - 161 - 107 - 171 - 106 - 198 - 202 - 110 - 64 - 88 12 

 Механично движение на населението на община Момчилград в периода 2000-2014 г.  
* От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на 

лицата към и от страната 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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 Структурата на изселилите се лица от общината, е представена най-вече от млади хора на 
възраст до 35 години. По отношение на съотношението на заселените и изселените лица по пол 
следва да отбележим, че през по-голяма част от изследвания период делът на жените преобладава в 
структурата и на двете групи.  
 Относно механичния прираст на населението, особено тревожно се явява обстоятелството, че 
изселването на млади хора /в репродуктивна и трудоспособна възраст/ ще окаже неблагоприятно 
въздействие върху бъдещото демографско развитие на общината. Изселванията на млади хора от 
територията на общината /с акцент върху ролята на жените във фертилна възраст/, трябва да се 
разглеждат в контекста на основен фактор, който ще окаже неблагоприятно влияние върху 
показателите, характеризиращи раждаемостта на населението. Тоест, запазването на наблюдаваните 
понастоящем тенденции в механичното движение на населението, би довело до допълнително 
влошаване на раждаемостта на населението на местно ниво.  
 Сред основните мотиви за изселване на хората, се откроява стремежът към: по-високи доходи, 
осигуряване на по-добра жизнена среда и качество на живот, осигуряване на по-добра възможност за 
образование, стремеж към по-добри възможности за професионална реализация /произтичащи в 
резултат на получената по-висока степен на завършено образование/.  
 

• Полово-възрастова структура на населението 

По данни на НСИ от последното преброяване, към 01.02.2011 г. половата структура на 
населението в община Момчилград се характеризира с по-голям брой на мъжете. Броят на жените- 8 
040 д. формира 49,4% от населението на местно ниво, докато този на мъжете - 8 223 д. съставлява 
50,6%.  

Най-голям дял във възрастовата структура на населението към разглежданата дата заемат хората 
на възраст между 45 и 49 години - 1 280 д., които формират 7,9% от населението на местно ниво. На 
следващо място се нареждат лицата във възрастовата група 30-34 г. /1 268 д./, следвани от хората 
между 50 и 54 годишна възраст /1 233 д./, които формират съответно 7,8% и 7,6%  от населението на 
община Момчилград. Лицата на възраст 0-4 г. /721 д./ се равняват на 4,4% от жителите на общината, 
при стойност от 170 д., или 1,0% за хората в категория „85+“ години.  

Разпределението на населението по пол и възраст се отличава с по-големия дял на мъжете във 
всички възрастови групи от 0-4 г. до 50-54 г. включително. Така например мъжете на възраст между 35 
и 39 години /666 д./ формират 55,1% от населението на тази възраст, при стойност от 542 жени, 
съставляващи 44,9%. При всички останали възрастови групи в интервала от 55-59 г. до 85+ години се 
наблюдава обратното съотношение, характеризиращо се с по-големия дял на жените. С най-
съществена разлика се отличава съотношението по пол във възрастовата група „85+“ години, където 
делът на жените е в порядъка на 68,2% /116 д./, при стойност от 31,8% /54 д./ за мъжете. 

Таблица 64 

Възраст Общо Мъже Жени % мъже % жени 

0 - 4 721 372 349 51,6% 48,4% 
5 - 9 704 368 336 52,3% 47,7% 

10 - 14 699 351 348 50,2% 49,8% 
15 - 19 980 520 460 53,1% 46,9% 
20 - 24 1 086 551 535 50,7% 49,3% 
25 - 29 1 171 619 552 52,9% 47,1% 
30 - 34 1 268 694 574 54,7% 45,3% 
35 - 39 1 208 666 542 55,1% 44,9% 
40 - 44 1 200 644 556 53,7% 46,3% 
45 - 49 1 280 665 615 52,0% 48,0% 
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50 - 54 1 233 621 612 50,4% 49,6% 
55 - 59 1 164 553 611 47,5% 52,5% 
60 - 64 947 448 499 47,3% 52,7% 
65 - 69 872 384 488 44,0% 56,0% 
70 - 74 732 342 390 46,7% 53,3% 
75 - 79 559 256 303 45,8% 54,2% 
80 - 84 269 115 154 42,8% 57,2% 
85 + 170 54 116 31,8% 68,2% 

Общо 16 263 8 223 8 040 50,6% 49,4% 

Полово-възрастова структура на населението на община Момчилград към 01.02.2011 г.   
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 
 Анализираните особености на полово-възрастовата структура на населението на община 
Момчилград към 01.02.2011 г. /брой лица в отделните възрастови групи и съотношение по пол на 
представителите на отделните възрастови групи/, са визуализирани посредством представената 
полово-възрастова пирамида на населението.   

Фиг.32 

 

Полово-възрастова пирамида на населението на община Момчилград към 01.02.2011 г.   
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Особеностите на възрастовата структура на населението по населени места, е важен елемент от 
извършвания демографски анализ, посредством който, можем ясно да очертаем съществуващите 
дисбаланси между броя на жителите в различните възрастови групи на територията на общината.  
 Населените места, които се отличават с по-благоприятна възрастова структура /по-голям брой 
население във възрастовата група 0-14 г./, са общинският център гр. Момчилград и някои от по-
големите села в общината: Груево, Багрянка, Звездел, Нановица, Соколино. От друга страна, 
особеностите на възрастовата структура на населението на голяма част от останалите населени места 
се отличава с изключително неблагоприятно съотношение между населението на възраст от 0 до 14 г., 
и това на 65 и повече години. Прави впечатление, че на територията на пет населени места - с. 
Друмче, с. Летовник, с. Манчево, с. Садовица и с. Чомаково липсва население на възраст между 0 и 14 
години. Към посочения брой не се включват селата Сярци и Юнаци - по данни от последното 
преброяване на територията на тези две населени места няма население. Наблюдаваните процеси на 
застаряване на населението се потвърждават от обстоятелството, че на територията на с. Садовица 
например най-младите жители попадат във възрастовата група 45-49 години. От друга страна с 
тревожно малък брой на лицата между 0 и 14 години се отличават селата: Гургулица /4 д./, Каменец 
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/5 д./, Кос /7 д./, Кременец /1 ч./, Момина сълза /2 д./, Обичник /1 ч./, Пиявец /5 д./, Плешинци 
/1 ч./, Ралица /5 д./, Сенце /3 д./. Посочените неблагоприятни стойности на възрастовата структура 
на община Момчилград по населени места ясно свидетелства за проявяващата се тенденция на 
застаряване на населението и постепенно обезлюдяване на голяма част от селищата в общината.  
 Анализирайки особеностите на възрастовата структура на населението, следва да обърнем 
внимание и на разпределението на жителите на община Момчилград в под, във и над трудоспособна 
възраст. По данни на НСИ от последното преброяване, към 01.02.2011 г. най-голям дял заемат лицата 
в трудоспособна възраст - 66,0%, равняващи се на 10 736 д. На второ място се нареждат жителите на 
общината в категория „над трудоспособна възраст“ - 19,9% /3 242 д./, като делът на лицата в под 
трудоспособна възраст формира най-малък дял от 14,1% /2 285 д./ от жителите на общинско ниво.  
 

Таблица 65 

 Население /брой/  Структура /%/ 

Под трудоспособна възраст 2 285 14,1% 

В трудоспособна възраст 10 736 66,0% 

Над трудоспособна възраст 3 242 19,9% 

Общ брой население  16 263 100% 

Население под, във и над трудоспособна възраст в община Момчилград към 01.02.2011 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 Отчетеният дял на населението в трудоспособна възраст на местно ниво, е по-висок от средния 
за България /62,2%/ и по-нисък от този за област Кърджали /68,9%/. Делът на хората в над 
трудоспособна възраст в общината, е по-благоприятен в сравнение с този за страната /23,7%/ и по-
тревожен спрямо средния за областта /17,2%/.  

 

 



Таблица 66 

Населени места Общо 
Възраст   

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 
25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-79 80-84 85+ 

МОМЧИЛГРАД 16 263 721 704 699 980 1 086 1 171 1 268 1 208 1 200 1 280 1 233 1 164 947 872 732 559 269 170 

гр. Момчилград 7 831 384 385 382 528 543 621 654 652 702 694 623 513 366 258 232 159 84 51 

с. Ауста 206 2 15 7 8 8 6 16 14 12 15 6 14 20 29 13 9 8 4 

с. Багрянка 318 27 25 27 20 31 33 26 24 20 21 18 12 7 10 9 2 4 2 

с. Балабаново 110 7 8 4 3 9 11 14 7 1 7 11 13 3 5 4 2 1 - 

с. Биволяне 180 6 7 2 1 6 8 9 4 3 8 16 19 19 20 16 16 11 9 

с. Врело 144 3 3 9 6 8 4 5 10 11 9 14 9 9 11 13 9 5 6 

с. Върхари 140 10 8 3 10 8 10 13 10 14 8 11 4 2 7 6 9 5 2 

с. Горско Дюлево 83 1 1 4 1 4 5 11 5 3 - 7 7 5 9 7 7 5 1 

с. Груево 715 45 31 33 43 57 59 57 43 38 52 67 54 44 28 23 17 14 10 

с. Гургулица 44 1 2 1 3 1 2 2 3 4 2 2 2 8 6 - 3 1 1 

с. Девинци 129 2 4 5 2 4 3 11 10 12 5 11 12 11 6 9 13 6 3 

с. Джелепско 213 4 6 6 13 15 11 12 12 12 18 16 20 22 12 21 6 6 1 

с. Друмче 24 - - - 1 1 - - - 1 3 2 1 3 3 4 3 1 1 

с. Загорско 149 2 11 15 5 4 8 18 12 5 7 9 16 11 13 6 3 - 4 

с. Звездел 491 20 19 26 15 31 36 49 32 29 33 32 42 32 40 25 22 4 4 

с. Каменец 34 1 2 2 1 - 2 4 3 2 4 1 - 2 1 4 4 - 1 

с. Карамфил 301 14 14 11 13 21 21 31 22 10 13 24 20 20 29 16 13 3 6 

с. Конче 246 5 8 4 7 15 16 19 14 7 22 24 21 23 18 16 16 7 4 

с. Кос 104 5 2 - 7 4 8 6 8 6 5 5 11 9 15 9 2 - 2 

с. Кременец 40 - - 1 1 1 - 1 - 4 4 4 3 2 6 5 3 4 1 

с. Лале 250 9 4 6 17 21 15 12 7 17 22 23 18 22 23 20 8 5 1 

с. Летовник 42 - - - - 4 2 2 1 1 3 3 4 8 5 2 2 2 3 

с. Манчево 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

с. Момина сълза 26 2 - - 2 3 3 2 2 1 2 - 3 2 2 1 1 - - 

с. Нановица 478 26 16 18 29 36 36 35 30 28 36 26 48 24 25 31 22 7 5 
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Възрастова структура на населението в община Момчилград по населени места към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg

с. Неофит 
Бозвелиево 

334 14 6 9 21 21 23 18 22 19 26 26 27 27 27 21 19 5 3 

с. Обичник 19 - 1 - 1 1 - 2 - - - 3 3 1 1 4 - 1 1 

с. Пазарци 171 4 9 5 13 7 6 13 13 9 9 10 19 20 11 7 8 7 1 

с. Пиявец 70 2 2 1 4 3 4 4 6 7 5 3 7 4 6 6 4 - 2 

с. Плешинци 35 - - 1 1 - - 2 3 2 - 4 7 3 7 2 3 - - 

с. Постник 231 8 5 4 15 21 16 14 9 17 31 22 9 9 10 18 14 7 2 

с. Прогрес 312 12 9 17 24 17 20 24 26 27 14 27 32 15 23 12 4 6 3 

с. Птичар 255 11 8 8 17 21 11 12 18 15 20 12 19 18 24 20 13 5 3 

с. Равен 343 13 15 12 15 16 24 33 21 19 23 26 29 23 19 22 20 8 5 

с. Ралица 49 1 1 2 - 2 4 5 3 - 3 4 5 2 3 3 7 2 2 

с. Садовица 37 - - - - - - - - - 1 2 6 5 3 6 9 3 2 

с. Свобода 114 8 1 7 6 10 11 7 7 4 10 10 7 7 6 7 3 3 - 

с. Седефче 173 10 11 5 7 10 10 10 11 7 13 9 6 12 7 14 20 7 4 

с. Седлари 192 10 8 4 11 14 12 15 21 7 20 12 6 11 15 11 11 2 2 

с. Сенце 36 1 - 2 - 3 - 2 1 3 4 - 3 2 8 5 - 2 - 

с. Синделци 311 7 4 8 16 20 33 19 12 16 30 30 23 16 28 23 19 6 1 

с. Соколино 455 17 22 20 33 30 30 27 43 39 35 35 24 31 24 19 10 10 6 

с. Сярци - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

с. Татул 97 2 6 4 8 7 4 5 8 5 9 3 7 6 8 6 8 - 1 

с. Чайка 230 6 8 6 20 19 10 15 18 18 9 13 21 19 13 12 16 4 3 

с. Чобанка 267 11 9 9 10 15 23 22 17 16 11 22 24 21 27 14 7 4 5 

с. Чомаково 42 - - - 2 3 - 1 2 10 4 - 2 5 6 3 3 - 1 

с. Чуково 191 8 8 9 20 11 10 9 22 17 10 5 12 16 15 5 9 4 1 

с. Юнаци - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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• Етническа и конфесионална структура на населението 
 Данните за етническата и конфесионалната структура на жителите на община 
Момчилград отразяват самоопределението на лицата, участвали в преброяването на 
населението, проведено през 2011 г. Следва да акцентираме върху обстоятелството, че 
въпросите за етническата и конфесионална принадлежност са право на личен избор на 
преброявания дали да посочи съответната етническа и конфесионална група, към които се 
самоопределя.  
 По данни на НСИ, отговор на въпроса за своята етническа принадлежност са дали 
14 211д., равняващи се на 87,4% от населението на община Момчилград към 01.02.2011 г. /16 
263 д./. Посочената относителна стойност е по-висока от средната за област Кърджали, където 
броят на отговорилите лица /130 781 д./ съставлява 85,6% от жителите на областта /152 808 д./.  
 Най-голям дял от населението на общината се самоопределя към турската етническа 
група- 84,8% или 12 049 д. от отговорилите. Този дял е по-висок от средния за страната /8,8%/ 
и за областта /66,2%/. Българската етническа група заема второ място с дял от 10,7%, или 1 518 
д. от лицата дали отговор за своята етническа принадлежност. Отчетеният дял на местно ниво е 
по-нисък от този за България /84,8%/ и за област Кърджали /30,2%/.  
 Според получените отговори на въпроса за етническата група на населението, трето 
място в община Момчилград заемат лицата, които са заявили, че „не се самоопределят“ - 2,9% 
/414 д./, следвани от лицата, които са се самоопределили към ромската етническа група - 1,4% 
/205 д./ от отговорилите. Отчетеният дял на представителите на ромската етническа група на 
местно ниво е по-нисък спрямо този на национално /4,9%/ и по-висок от този на областно 
ниво /1,0%/. 
 Разгледаните три етнически групи /турска, българска и ромска/ съставляват 96,9% от 
жителите на общината, самоопределили етническата си принадлежност по време на последното 
преброяване на населението.   
                                                                                                                                               Таблица 67 

 Етническа група /%/  

 Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределят 

България 84,8% 8,8% 4,9% 0,7% 0,8% 

Област Кърджали  30,2% 66,2% 1,0% 0,6% 2,0% 

Община Момчилград 10,7% 84,8% 1,4% 0,2% 2,9% 

 Етническа структура на населението към 01.02.2011 г. 
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

По данни на НСИ от последното преброяване, броят на жителите дали отговор на 
въпроса за своето вероизповедание, е 12 919 д., които формират 79,4% от населението на 
община Момчилград. Най-голям дял заемат изповядващите мюсюлманско вероизповедание - 
84,8% /10 953 д./ от отговорилите на въпроса. На второ място се нареждат лицата, които са 
заявили, че не се самоопределят - 7,8% /1 014 д./, следвани от тези, които са се самоопределили 
към източноправославното вероизповедание - 5,8% /750 д./.  

Липсата на информация относно самоопределилите се към категориите „протестантско“ 
и към „друго“ вероизповедание, се дължи на обстоятелството, че според предоставените от 
НСИ резултати от последното преброяване, тези данни за община Момчилград попадат в 
категория „конфиденциални“.                                                                                                          
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Фиг. 33 

 

Конфесионална структура на населението в община Момчилград към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

• Образователна структура на населението 

 По данни на НСИ от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. лицата 
на седем и повече навършени години на територията на община Момчилград, са 15 244 д. Най-
голям дял от тях заемат лицата със завършено основно образование - 37,7% /5 750 д./, следвани 
от тези със завършено средно образование - 32,2% /4 912 д./. Отчетеният дял на лицата на 
седем и повече навършени години със завършено основно образование на местно ниво, е по-
висок от средния дял за България /23,1%/ и за област Кърджали /35,7%/. От друга страна, 
делът на лицата в разглежданата възрастова група със завършено средно образование в община 
Момчилград е по-нисък от този за страната /43,4%/ и за областта /32,5%/.  
 Висшистите са 1 229 д., които формират 8,1% от лицата на седем и повече навършени 
години, а лицата в категория „никога не посещавали училище“ - 666 д. съставляват 4,4% от 
населението на общината, попадащо в разглежданата възрастова група.  

Таблица 68 

 
Висше Средно Основно Начално 

Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 

училище 
Дете* 

България 19,6% 43,4% 23,1% 7,8% 4,8% 1,2% 0,2% 

Област Кърджали 10,3% 32,5% 35,7% 11,4% 6,3% 3,6% 0,2% 

Община Момчилград  8,1% 32,2% 37,7% 10,7% 6,7% 4,4% 0,2% 

Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование към 01.02.2011 г. 
/*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище/ 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Важен показател, характеризиращ особеностите на образователната структура, е 
грамотността на населението. Според данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. броят 
на грамотните лица на девет и повече навършени години в община Момчилград е 14 054 д., 
формиращи 93,9% от населението, попадащо в разглежданата възрастова група /14 966 д./. По-
голям дял от грамотните лица в общината, са мъже - 52,2% /7 330 д./, при стойност от 6 724 д., 
или 47,8% за грамотните жени.  
 Към разглежданата дата, броят на неграмотните лица /неумението да се чете или пише/ 
на девет и повече навършени години в община Момчилград е 912 д., които представляват 6,1% 
от населението в разглежданата възрастова група в общината. Разпределението на неграмотните 
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жители на общината по пол е в полза на мъжете, които формират 24,8% /226 д./ от 
неграмотните лица, спрямо 686 д. или 75,2% за жените. 

Фиг. 34 

 

Грамотност на населението на 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Отчетената относителна стойност на неграмотните лица на девет и повече навършени 
години в община Момчилград, е над три пъти и половина по-висока от тази за България /1,7%/ 
и по-неблагоприятна от средната за областта /разлика в дела на неграмотните от 0,9% в полза 
на област Кърджали/. Делът на неграмотните лица на общинско ниво /6,1%/ се отличава с 
втората най-висока стойност сред седемте общини в област Кърджали. С по-неблагоприятна 
стойност на показателя се отличава само община Черноочене с дял на неграмотните лица в 
разглежданата възрастова група в порядъка на 9,2%.  

Разпределението на двете групи население /грамотни и неграмотни/ по местоживеене 
отрежда по-благоприятна позиция на градското население, спрямо жителите на селата в община 
Момчилград. Грамотните лица на девет и повече навършени години в единствения град - 
общинския център гр. Момчилград, са 6 942 д., които съставляват 49,4% от грамотните лица на 
местно ниво. Тоест, близо половината от грамотните лица в разглежданата възрастова група, са 
концентрирани в рамките на едно населено място. Броят на грамотните лица на девет и повече 
навършени години на територията на останалите населени места от селски тип - 7 112 д. 
формира 50,6% от грамотните лица в община Момчилград.  
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• Основни изводи за демографската ситуация в община Момчилград. 

В резултат на извършения демографски анализ на територията на община Момчилград 
можем да направим следните основни изводи за демографското състояние и тенденции в 
демографското развитие на изследваната територия: 

- В периода между последните две преброявания на населението /данни към 
01.03.2001 г. и към 01.02.2011 г./ жителите на община Момчилград бележат спад с 
922 д. - от 17 185д. през 2001 г., на 16 263 д. през 2011 г. Посочената абсолютна 
стойност съставлява 5,4% от населението на местно ниво и отрежда на общината по-
благоприятна позиция в сравнение с намалението за същия период на национално, 
регионално /район от ниво 2/ и областно ниво;  

- Наблюдаваната неблагоприятна тенденция на намаление на броя на населението на 
община Момчилград продължава и понастоящем като в периода 01.02.2011 г. - 
31.12.2014 г., броят на жителите на общината намаляват с 357 д., равняващи се на 
2,2%; 

- Стойността на показателя „брой население“ към 31.12.2014 г. отрежда на община 
Момчилград четвърто място сред седемте общини в област Кърджали. С по-голям 
брой жители се отличават общините Кърджали /67 794 д./, Кирково /21 535 д./ и 
Крумовград /17 398 д./;  

- През 2014 г. коефициентът на раждаемост на населението на община Момчилград 
/7,6‰/ се характеризира с по-ниска стойност спрямо средната за България /9,4‰/, 
за Южен Централен район /9,3‰/ и за област Кърджали /9,4‰/. Отчетеният 
коефициент на раждаемост за последната изследвана година на местно ниво, се 
отличава с най-тревожна стойност за целия наблюдаван 15 годишен период;  

- Броят на живородените деца в община Момчилград през 2014 г., е 121 д. Посоченият 
брой през последната наблюдавана година, се отличава с най-ниската стойност за 
целия 15 годишен период на извършвания демографски анализ. Отчетената 
стойност на разглеждания показател формира 8,5% от живородените деца на 
областно ниво - четвърто място сред 7-те общини в областта /след общините 
Кърджали, Кирково и Крумовград/; 

- По отношение на показателя „брой живородени брачни и извънбрачни деца“, 
следва да отбележим, че броят на живородените брачни деца в община Момчилград 
е по-висок от този на родените извънбрачни през 14 години от изследвания период;  

- През 2014 г. броят на умиранията в община Момчилград е 176, който формира 9,7% 
от умиранията в област Кърджали /1 810 д./. Посоченият брой на умиранията 
отрежда на общината четвърто място на областно ниво /с по-висока стойност на 
показателя се отличават общините Кърджали, Кирково и Крумовград;  

- Стойността на коефициента на смъртност на населението на местно ниво за 2014 г. 
/11,0‰/ отрежда по-благоприятна позиция на община Момчилград спрямо тази за 
България /15,1‰/ и за Южния Централен район /12,5%/. В сравнение със средната 
стойност на областно ниво /9,7‰/ изследваната територия се отличава с по-
тревожна стойност. Отчетената стойност на показателя на общинско ниво през 2014 
г., е втората най-неблагоприятна стойност за целия 15 годишен период. С по-
тревожна стойност се отличава само 2010 г. с естествен прираст в порядъка на 
11,9‰; 

- В периода 2000-2009 г. се наблюдават само две години /2002 и 2003 г./ с 
отрицателна стойност на показателя „естествен прираст на населението“ на община 
Момчилград. В резултат на протичащите неблагоприятни демографски процеси, в 
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периода 2010-2014 г. се наблюдава влошаване на стойността на показателя, който се 
характеризира с отрицателна стойност за всички пет последователни години в 
посочения период;  

- Влошената демографска ситуация на местно ниво, се потвърждава от 
обстоятелството, че отчетената стойност на естествения прираст през последната 
изследвана 2014 г. /- 55 д./ е най-неблагоприятната стойност за наблюдавания 
период;  

- Коефициентът на естествен прираст на населението на община Момчилград през 
2014г. е в порядъка на -3,5‰. Отчетената стойност през последната наблюдавана 
година е най-тревожната стойност на показателя за наблюдавания период. 
Посочената относителна стойност на местно ниво, е по-благоприятна спрямо тази за 
страната /-5,7‰/ и за района от ниво 2 /-5,2‰/ и по-тревожна в сравнение със 
средната за областта /-2,6‰/;  

- Механичният прираст на населението в община Момчилград се отличава с 
отрицателна стойност през 13 години от изследвания период. Една от годините с 
положителна стойност на показателя, е последната изследвана 2014 г. когато броят 
на заселилите се лица надвишава този на изселилите се с 12 д.; 

- Възрастовата структура на населението на местно ниво към 01.02.2011 г., се отличава 
с най-голям относителен дял на лицата във възрастовата група между 45 и 49 години 
- 7,9% /1 280 д./. Следващо място заемат хората между 30-34 г. /7,8% д./ и тези на 
50-54г. /7,6%/ от населението на общината. Лицата на възраст 0-4 г. формират 4,4% 
от жителите на общината, при стойност от 1,0% за хората в категория „85+“ години;  

- Три етнически групи: турска /84,8%/, българска /10,7%/ и ромска етническа групи 
/1,4%/ формират 96,9% от жителите на общината, самоопределили етническата си 
принадлежност по време на последното преброяване на населението.  

- Най-голям дял в конфесионалната структура на жителите на община Момчилград 
заемат лицата, самоопределили се към мюсюлманското вероизповедание - 84,8%, 
формиращи 10 953 д. от лицата отговорили на въпроса за своето вероизповедание. 
Следващо място заемат хората, които са заявили, че не се самоопределят - 7,8% /1 
014 д./, следвани от самоопределилите се към източноправославното 
вероизповедание - 5,8% /750 д./; 

- Характерна особеност на образователната структура на населението на седем и 
повече навършени години в община Момчилград е високият относителен дял на 
лицата със завършено основно образование - 37,7% /5 750 д./ - първо място в 
структурата на показателя на местно ниво. На второ място се нареждат лицата със 
завършено средно образование - 32,2% /4 912 д./. Делът на висшистите е 8,1% 
/1 229 д./, а лицата в категория „никога не посещавали училище“ съставляват 4,4% 
/666 д./ от населението на общината, попадащо в разглежданата възрастова група.  

- Съотношението между грамотните /93,9%/ и неграмотните /6,1%/ лица на девет и 
повече навършени години на местно ниво, отрежда на община Момчилград по-
неблагоприятна позиция спрямо съотношението на двете групи население на 
национално /98,3% : 1,7%/ и на областно /94,8% : 5,2%/ ниво.  
 

• Прогноза за броя на населението на община Момчилград: 
  Прогнозата се основава на няколко основни допускания, отчитани в различните 
методи. В литературата не съществува установен метод, който напълно да гарантира точността 
на демографските прогнози, но те имат важна ориентировъчна значимост при определянето 
на пазарни, социални, икономически и устройствени въпроси. Процесът е комплексен и 
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зависи от много фактори, някои от които са по-лесно прогнозируеми, като нивото на 
раждаемост, смъртност и продължителност на живота, тъй като преди всичко зависят от 
установените социално-психологични навици и нивото на здравеопазване. Други фактори, 
като миграциите, зависят от редица други величини, предимно със социално-икономически 
характер, както и политически. Именно на тях се дължи резкият спад в броя на населението на 
общината за периода между последните между преброяванията 1985 и 1992 г. След коте 
демографския тренд се развива върху новата по-ниска база, следваща националните 
тенденции. Налице са трудови миграции на младото население със запазване на постоянното 
местожителство в общината, но реализация в по-големите градове в страната и чужбина. Така 
трудовите миграции към установените пазарни центрове се превръщат в стимул за емиграция 
от гледна точка на постоянното население, независимо, че икономически на територията на 
общината функционира важна транспортна, промишлена, земеделска и животновъдна 
дейност.  
 За периода от последните девет преброявания /1934-2011 г., 77 години/ броят на 
населението на община Момчилград проявява един дълъг положителен тренд и един по-къс 
негативен период на прираст. Най-голям е броят на населението през периода 1965 /31 319 д./ 
- 1985 г. /31 227д./. След този момент, населението намалява, като основната причина е 
емиграция. Отчетеният брой население към датата на последното преброяване /01.02.2011 г./, 
е сравним с този от преди 1934 г. /16 263 д./. 

Фиг.35 

 

Брой на населението на община Момчилград за периода 1934-2011 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 
Фиг. 36 

 

Прогноза за броя на населението на община Момчилград до 2040 г. 
Източник: Прогнозни данни 
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 Определянето на степента на промяна на населението може да се извърши посредством 
всеки две точки, тъй като нивото на промяна ще зависи от броя години, които се включват в 
периода. Тъй като нашата прогноза се изчислява за 25 г. период /до 2040 г./, ще вземем за 
базов последния 14 годишен период с начало 2001 г. и край 2014 г.  
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) 
В рамките на периода от 2001 до 2014 г. степента на промяна е -0,0804 
Темп на промяна в %: ∆P = (P t 2/Pt1 – 1) x 100% 
В рамките на периода от 2001 до 2014 г. степента на промяна е - 8,04 %  
 Изчисляването на темпа на промяна се извършва в условията на две основни 
допускания. Първо, темпът на промяна за последните 14 години се разпределя равномерно за 
целия 14 годишен период. Въпреки това, фигурата показва силна отрицателна тенденция за 
целия период от 2001 до 2014 г. Поради това се допуска, че текущата тенденция на рязко 
намаляване на населението за периода от последните две преброявания 2001 и 2011 г. /-5,66%/ 
се дължи в много по-голяма степен на външни възможности - емиграция на население, 
отколкото на влошени репродуктивни показатели и продължителност на живота. Второ, 
очаква се броят на населението да намалява със същия темп както в миналия период, но е 
необходимо да отчетем миграционния фактор. Изчисленията на база последния темп на 
промяна ще представляват песимистичния вариант на прогнозата, при който броят на 
населението към 2040 г. е 12 754 д.  

За да предотвратим прогноза, базирана единствено на негативния демографски план от 
последния период 2001-2014 г., е необходимо да отчетем вероятността от забавяне на темпа на 
намаляване на населението, а също така и да допуснем минимален темп на нарастване в 
неговия брой. За целта полученият темп на промяна ще коригираме с темп, близък до нула, но 
положителен за периода след 2020 г., когато редица демографски и социално-икономически 
показатели ще бъдат значително променени в положителна посока. Поради това, допускаме 
минимален темп на нарастване на броя на населението от 0,02% на годишна база. В периода 
на най-голям темп на нарастване 1956-1965 г. темпът е имал стойност от около 1,56% на 
годишна база. В този случай оптимистичната прогноза предвижда население от 22 303 души 
към 2040 г.  

Тъй като този темп е малко вероятен от гледна точка на репродуктивни възможности на 
населението, то той би бил възможен единствено и само при външни фактори - имиграция на 
територията на община Момчилград.  

Третата крива отразява реалистичната прогноза, която оценява единствено и само 
възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство. За целите 
на тази прогноза се допуска намаляване на броя на населението до 2020 г. с темп характерен за 
периода 2001-2014 г. и след това нулев естествен прираст /или близък до нулата/. Така в края 
на периода 2040 г. броят на населението би бил 14 931 д.  

За анализа е изчислена прогноза с три разновидности за броя на населението за 
периода до 2040 г. Наклона на геометричната прогноза е по-лек, поради това можем да я 
приемем за по-консервативната проекция, докато експоненциалната проекция е по-крайната 
прогноза.  Колкото по-висок е темпът на промяна в броя на населението, толкова по-голяма е 
разликата между прогнозите.  
Геометрична прогноза: Pt+n = Pt (1 + r)n 
Експоненциална прогноза: Pt+n = Pt er*n 
Където t = начален период, 
 n = броя на времевите периоди съотнесен спрямо броя години използвани в изчисленията на 
темпа на промяна в броя на населението. Например, 10 години са един времеви период.  Така 
при начална стойност 2001 г. при изчисленията n = 1, за 2021 г. n = 2 и т.н.  
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Прогноза на база геометричен растеж: 
Pt+n = Pt (1 + r)n 
Където:  
1. Pt+n е годината за която се прави прогнозата в случая 2040 г; и 
2. Pt е последната година участвала при изчисляването на темпа на промяна, в случая, 2011; и 
3. r темпа на промяна изчислен по-горе; и  
4. n = броя на времевите периоди за които се прогнозира, в случая 25 години. При това 
уравнение "n" е степенен показател.  
Резултати:  
Песимистичен вариант: 2040 г. - 12 754 души 
Коригиран оптимистичен вариант: 2040 г. - 22 303 души  
Реалистичен вариант - 14 931 души  

Много по-вероятна е геометричната коригирана прогноза /оптимистична/, както и 
реалистичната, която предвижда достигане до един минимум от население около 2020 г. 
/около 15 100 души/ след което ще последва стабилизиране на броя на населението към броя 
от 2010 г., но с по-благоприятна демографска структура.  

• Характеристика на пазара на труда 
-Икономическа активност на населението  

Към 01.02.2011 г. броят на икономически активните лица3 на територията на община 
Момчилград, е 6 561 д., които формират 46,4% от лицата на 15 и повече навършени години на 
общинско ниво /14 139 д./. Отчетената относителна стойност на местно ниво е близка до 
средната за област Кърджали, където икономически активните лица са 46,5% от хората в 
изследваната възрастова група. Делът на икономически активните лица на територията на 
общината към разглежданата дата, заема трето място сред седемте общини в област Кърджали - 
с по-висок дял на икономически активните лица се отличават само общините Кърджали 
/51,1%/ и Крумовград /48,3%/.  

                                                 Фиг.37                                                                    Фиг. 38 

 

Икономическа активност на населението на 15 и повече 
навършени години към 01.02.2011 г. /брой/ 

Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г. /%/ 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 
Разпределението на икономически активните лица на 15 и повече навършени години 

по пол на местно ниво, се отличава с по-високия дял на икономически активните мъже - 3 528 

                                                           
3 към разглежданата категория се включват всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети 
и безработни  
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д., които формират 53,8% от икономически активните лица, при стойност за жените - 3 033 д. 
/46,2%/. 

По-голям дял от икономически неактивните лица в общината са жени - 52,4% /3 974 
д./, при дял от 47,6% /3 604 д./ за мъжете.   

Структурата на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години е 
представена от следните категории: учащи, пенсионери, лица, ангажирани само с домашни 
задължения и други неактивни. Съотношението между посочените категории /най-вече между 
учащи и пенсионери/, е важен елемент на извършвания анализ, който разкрива 
наблюдаваните тенденции в развитието на трудовия пазар. 

Към 01.02.2011 г. най-голям дял в структурата на икономически неактивните лица в 
изследваната възрастова група както на общинско, така и на областно ниво заемат 
пенсионерите. Отчетената разлика между техния дял в област Кърджали /52,9%/ и в община 
Момчилград /50,7%/ отрежда по-благоприятна позиция на общината /разлика в порядъка на 
2,2%/. Относителният дял на пенсионерите на местно ниво се равнява на 3 844 д. от 
икономически неактивните лица.  

Фиг. 39 

 

Структура на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

Делът на учащите на общинско ниво 12,2% /924 д./ е по-висок от средния дял на тази 
категория неактивни в област Кърджали /11,7%/. Лицата на 15 и повече навършени години в 
община Момчилград, ангажирани само с домашни задължения са 1 711 д., или 22,6% от 
икономически неактивните лица.  

Териториалното разпределение на икономически активните /6 561 д./ и икономически 
неактивните /7 578 д./ лица в разглежданата възрастова група на територията на общината, се 
отличава със следните особености4: 

- На територията на общинския център гр. Момчилград са концентрирани 61,5% /4 
032 д./ от икономически активните лица на 15 и повече навършени години на 
местно ниво, при стойност от 38,5% /2 529 д./ за останалите населени места от 
селски тип;  

- Сред населените места с висок дял на икономически активните лица в структурата на 
разглежданата категория население на общинско ниво, се отличават селата:  
 
 

                                                           
4 По данни от последното преброяване на населението през 2011 г.  
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Таблица 69 

Населено място 
Икономически активни лица* 

брой %** 

с. Груево 247 3,8% 

с. Звездел 215 3,3% 

с. Нановица 157 2,4% 

с. Соколино 138 2,1% 

с. Прогрес 137 2,1% 

с. Синделци 135 2,1% 

с. Чобанка 122 1,9% 

с. Карамфил 120 1,8% 
* на 15 и повече навършени години  

** дял от икономически активните лица на общинско ниво  
 

- Посочените по-горе стойности са далеч по-неблагоприятни спрямо тези за 
общинския център и разкриват наличието на сериозни териториални дисбаланси в 
общината. Докато само в едно населено място /гр. Момчилград/ са съсредоточени 
над 61,0% от икономически активните лица на 15 и повече навършени години на 
местно ниво, то в населеното място, което заема второ място по разглеждания 
показател /с. Груево/ са концентрирани едва 3,8% от икономически активните лица 
в посочената възрастова група; 

- По-големият брой жители в рамките на посочените по-горе населени места, е 
причина и за по-високия дял на икономически неактивните лица в обхвата на 
техните граници. Така например, в гр. Момчилград се намират близо 35,0% /2 648 
д./ от икономически неактивните лица, което отрежда на общинския център първо 
място в териториалната структура на икономически неактивните лица. На следващо 
място се нареждат селата Груево /359 д. = 4,7%/, Нановица /261 д. = 3,4%/, 
Соколино /258 д. = 3,4%/, Звездел /211 д. = 2,8%/.  

Важна от гледна точка анализа на трудовия пазар, се явява категорията „икономическа 
активност на населението на 15-64 навършени години“. Към 01.02.2011 г. жителите на 
общинско ниво, които се включват към тази възрастова група, са 11 537 д., в т.ч. 56,6% /6 526 
д./ - икономически активни и 43,4% /5 011 д./ - икономически неактивни лица. Отчетената 
стойност от 56,6% представлява коефициента на икономическа активност на населението в 
изследваната възрастова група. Средната стойност на този коефициент на областно ниво, е 
57,4% /разлика в порядъка на 0,8 процентни пункта в полза на област Кърджали/.  

Разпределението на икономически активните лица на 15-64 навършени години по пол 
отрежда по-благоприятна позиция на мъжете, които формират 53,6% /3 498 д./, при стойност 
от 46,4% /3 028 д./ за икономически активните жени. Относно разпределението на 
икономически активните лица в разглежданата възрастова група по местоживеене, следва да 
отбележим, че в рамките на единствения град в общината - общинският център гр. 
Момчилград са съсредоточени 61,4%, или 4 009 д. от икономически активните лица на местно 
ниво. За територията на селата тази стойност е 38,6% /2 517 д./.  

- Заетост и безработица 
Извършеният анализ на икономическата активност на населението включва изясняване 

на особеностите на пазара на труда от гледна точка на съотношението между икономически 
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активните5 и икономически неактивните лица. Неотменна част се явява и проследяване 
състоянието на трудовия пазар от гледна точка на съотношението между заетите и 
безработните лица на територията на община Момчилград.  

Към 01.02.2011 г. броят на заетите лица на възраст между 15-64 навършени години в 
общината, е 5 249 д., които формират 80,4% от икономически активното население в тази 
възрастова категория. Коефициентът на заетост на населението /съотношението между броя 
заети лица на 15-64 навършени години и общия брой население на тази възраст/ възлиза на 
45,5%. Средната стойност на коефициента за област Кърджали е 46,4%.  

Към 01.02.2011 г. безработните лица на общинско ниво съставляват 19,6%, които се 
равняват на 1 277 д. от икономически активното население на 15-64 годишна възраст в община 
Момчилград. Коефициентът на безработица /съотношението между броя безработни лица и 
броя икономически активното население на 15-64 навършени години/ възлиза на 19,6%. 
Отчетената стойност отрежда на община Момчилград по-неблагоприятна позиция спрямо 
тази за област Кърджали, където коефициентът на безработица е в порядъка на 19,1%.  

По-голям дял от заетите лица в изследваната възрастова категория на местно ниво, са 
мъже - 51,5% /2 702 д./, при стойност от 48,5% /2 547 д./ за жените. Анализът на заетите по 
местоживеене разкрива, че 62,1% /3 258 д./ от заетите лица на 15-64 навършени години, са 
жители на общинския център гр. Момчилград. Отчетената стойност за селата е 37,9% /1 991 
д./. В рамките на общинския център са концентрирани 58,8% /751 д./ от безработните лица 
във възрастовата група между 15 и 64 навършени години в общината.   
 Важен елемент на извършвания анализ на трудовия пазар, се явява разпределението на 
заетите лица по класове икономически дейности. Към 01.02.2011 г. най-голям дял от заетите на 
възраст 15-64 навършени години в община Момчилград заемат лицата в икономическа 
дейност ,,Преработваща промишленост”6 - 29,4% /1 541 д./. На второ място се нареждат 
заетите в икономическа дейност ,,Строителство”7 - 12,7% /665 д./, следвани от лицата, заети в 
,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”8 -  12,0% /630 д./.  
 Най-малък дял в структурата на заетите в разглежданата възрастова група формират 
заетите в „Дейности на екстериториални организации и служби“9 - 0,08% /4 д./, както и 
лицата заети в „Операции с недвижими имоти“10 - 0,2% /13 д./ и в „Култура спорт и 
развлечения“11 - 0,3% /14 д./. 
По данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. разпределението на икономически 
активните лица на възраст 15 и повече навършени години на местно ниво, е съответно 5 276 д. 
- заети и 1 285 д. - безработни. По отношение на териториалната концентрация на двете 
категории население в посочената възрастова група следва да отбележим, че само в рамките на 
едно населено място - общинският център гр. Момчилград се намират 62,1% /3 276 д./ от 
заетите лица на местно ниво. Поради големия брой население /на фона на останалите 
населени места в общината/, общинският център заема първо място и по дял безработни на 
общинско ниво - 58,8% /756 д./. 
 
 
 

                                                           
5 Категорията „икономически активно население“ /т. нар. работна сила/ включва заетите и безработните 
лица в съответната възрастова група в рамките на изследваната територия.  
6 Сектор „С“ по КИД - 2008  
7 Сектор “F” по КИД - 2008  
8 Сектор „G“ по КИД - 2008  
9 Сектор „U“ по КИД - 2008  
10 Сектор „L“ по КИД - 2008 
11 Сектор „R“ по КИД - 2008  
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Фиг. 40 

 
Заети лица на 15-64 навършени години в община Момчилград по класове икономически дейности към 

01.02.2011 г. По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  
 

 Сред останалите населени места от селски тип, които се отличават с по-голям дял в 
структурата на заетите лица на 15 и повече навършени години на местно ниво, следва да 
посочим: с. Груево /212 д. = 4,0%/, с. Звездел /139 д. = 2,6%/, с. Синделци /131 д. = 2,5%/. 
Сред селата с голям брой безработни лица, изпъкват: Звездел /76 д. = 5,9%/, Птичар /53 д. = 
4,1%/, Нановица /47 д. = 3,7%/, Чобанка /45 д. = 3,5%/.  

 По данни на Общинска администрация, броят на регистрираните безработни в бюрото 
по труда през 2012 г. е по-голям в сравнение с предходната 2011 г. и по-благоприятен спрямо 
2010г. Средното равнище на безработица на местно ниво през 2012 г. е в порядъка на 14,2%. 
Посочената относителна стойност е по-тревожна спрямо тази за България /11,1%/ и по-
благоприятна в сравнение със средната за областта /15,1%/. Отнасяйки средното равнище на 
безработица в община Момчилград към стойността на показателя на територията на другите 
общини в област Кърджали, изследваната територия се отличава с третата най-ниска стойност 
сред седемте общини в областта. С по-благоприятна стойност се характеризират само 
общините Кърджали и Черноочене със средно равнище на безработица в порядъка съответно 
на 9,7% и 11,0%. 

Структурата на безработните лица по възраст се характеризира с големия дял на хората, 
попадащи във възрастовите групи над 55 години, както и тези на възраст между 50 и 54 години. 
Сред една от най-уязвимите групи на пазара на труда /не само в рамките на общината, но и на 
национално ниво/, се открояват безработните младежи на възраст до 29 години. Отчетеният 
дял на безработните младежи в община Момчилград е в порядъка на 12,1 %.  

По отношение на структурата на безработните лица по завършена степен на 
образование, най-голям дял заемат тези със завършено основно или по-ниско образование. 
Безработните лица със завършено основно и начално образование формират 73,3% в общата 
структура на регистрираните безработни лица в община Момчилград.  
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 Тенденциите в развитието на трудовия пазар, следва да се проследят и от гледна точка 
на ежедневните трудови миграции, извършвани от заетите лица в община Момчилград. По 
данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. лицата, които живеят и 
работят в едно и също населено място са 4 103 д., които формират 77,8% от заетите лица на 15 
и повече навършени години на местно ниво /5 276 д./. Общият брой на всекидневните 
трудови мигранти, е 1 173 д. /22,23% от заетите лица/, т.е. всекидневните трудови мигранти на 
1 000 заети лица в разглежданата възрастова група, са в порядъка на 222,3 д.    

Най-голям дял в структурата на всекидневните трудови миграции заемат тези в 
категория „в градове в същата община“ - 34,0 /399 д./. На следващо място се нареждат лицата 
в категория „в градове в община на същата област“ - 31,5% /370 д./ от ежедневните трудови 
мигранти.  
 

Таблица  70 
Заети 
лица* 

Лица, които 
живеят и 

работят в едно 
и също 

населено място 

Всекидневни трудови мигранти 

общо от тях отиват на работа 

в същата община в община на 
същата област 

в община на друга 
област 

в градове в села в градове  в села  в градове в села 

5 276 4 103 1 173 399 92 370 40 255 17 

Всекидневни трудови мигранти в община Момчилград към 01.02.2011 г.  
* Заети лица на 15 и повече навършени години;  

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

1.2. Икономическо развитие; 

• Обща характеристика на местното икономическо развитие. 
Съвременните особености, характеризиращи местното икономическо развитие на 

община Момчилград, са резултат от взаимното влияние на множество фактори с различен 
характер - природни, социални, демографски и други фактори. Сред най-важните фактори, 
оказващи влияние върху икономическата ситуация в изследваната територия, се открояват: 
особеностите на природноресурсния потенциал, протичащите демографски процеси 
/количествени и качествени демографски характеристики/, степента на инфраструктурна 
изграденост, производствените традиции на местните жители и др.  

В ролята на важна група фактори, оказващи съществено влияние върху икономическото 
развитие на дадена териториална единица, следва да се разглежда групата на т.нар. „външни 
фактори“, които се явяват „външни“ за съответната територия. Такъв фактор представлява 
настъпилата световна финансова и икономическа криза, която оказва неблагоприятно 
въздействие върху икономическото развитие на различни териториални нива - световно, 
европейско, национално. Пречупвайки казаното дотук през призмата на тематичната 
насоченост на настоящия анализ, следва да подчертаем, че икономическото развитие на 
община Момчилград не бива да се разглежда самостоятелно/изолирано от икономическите 
процеси, случващи се на по-високи териториални нива в рамките на страната - областно, 
регионално12, национално. 

  
 
 

                                                           
12 Регионално - ниво от район 2 /NUTS 2/  
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• Основни икономически показатели  
Община Момчилград попада в териториалния обхват на област Кърджали /NUTS 3/, 

която е част от Южен Централен район /NUTS 2/. Следвайки логичната последователност, 
отразяваща съществуващата зависимост между местното развитие и развитието на 
икономиката на по-високи териториални нива, следва да проследим динамиката в стойността 
на БВП в неговата роля на ключов показател, разкриващ тенденциите в икономическото 
развитие на дадена територия.  

С цел избягването на неблагоприятен сценарий, състоящ се в представянето на дълги 
хронологични редици с годишни данни, които биха насочили към икономически профил, 
който или не съществува или към момента няма водеща роля, извършеният анализ на 
промените, настъпи в стойността на показателя засяга периода 2007-2013 г. 

Обосновка за избора на началната и крайната година в изследвания период:  
- Приемаме 2007 г. за реперна година: година на членство на България в ЕС /промяна 

в стойността на показателя от годината на членство на страната ни до днес/;  
- Последната посочена година в периода - 2013 г., е годината, за която се отнасят 

последните статистически данни за стойността на показателя.  
Приложеният подход съответства на стремежа към извършване на оценка на 

тенденциите и процесите, съпътстващи съвременното икономическо развитие на територията.  
 
- БВП и БВП на човек от населението:  
В периода 2007-2013 г. стойността на БВП на национално ниво нараства от 62 358 млн. 

лв. през първата наблюдавана година /най-ниска стойност за периода/, на 80 282 млн. лв. през 
последната 2013 г. /най-висока стойност за периода/. Отчетеният ръст в стойността на 
показателя между първата и последната изследвани години е в порядъка на 17 924 млн. лв., 
равняващи се на 28,7%. В изследвания период, стойността на показателя на ниво район от 
ниво 2 бележи ръст от 9 057 млн. лв. /2007 г./, на 11 340 млн. лв. /2013 г./ - отчетен ръст в 
размер на 2 283 млн. лв., съставляващи 25,2%.  

Сравнявайки наблюдаваните тенденции в стойността на показателя на национално 
ниво и на ниво район от ниво 2, следва да отбележим, че:  

- За разлика от тенденциите в динамиката на показателя на национално ниво /най-
висока стойност през 2013 г./, стойността на БВП на Южен Централен район през 
последната изследвана година бележи спад спрямо предходната 2012 г., когато е 
констатирана най-благоприятната стойност на показателя за изследвания 
седемгодишен период. Отчетеното намаление е в размер на 44 млн. лв., равняващи 
се на 0,4% /от 11 384 млн. лв. през 2012 г., на 11 340 млн. лв. през 2013 г./ 

- Темпът на нарастване на БВП на ниво район от ниво 2 се отличава с по-
неблагоприятна стойност спрямо отчетената за България. В периода 2007-2013 г. 
БВП на национално ниво бележи ръст от 28,7%, докато отчетената стойност за 
Южен Централен район е в порядъка на 25,2%.  

 В изследвания период БВП на област Кърджали нараства от 760 млн. лв. през 2007 г., 
на 907 млн. лв. през 2013 г. Отчетеният ръст е в размер на 147 млн. лв., съставляващи 19,3%. 
Посочената относителна стойност, проследяваща темпа на нарастване на БВП на областно 
ниво за периода 2007-2013 г., заема последно място сред разглежданите териториални единици 
/национално ниво и ниво район от ниво 2/.  
 Отчетената абсолютна стойност на областно ниво за последната година, не е най-
високата за наблюдавания период. С най-благоприятна стойност на БВП се отличава 2012 г., 
когато стойността на показателя е в порядъка на 931 млн. лв., т.е. спадът през 2013 г. спрямо 
предходната 2012 г. е в размер на 24 млн. лв., или 2,6%.  
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Фиг. 41 

 
Брутен вътрешен продукт в периода 2007-2013 г. на национално ниво, ниво от район 2 и областно ниво 

/млн. лв./  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 В периода 2007-2013 г. БВП на човек от населението на национално ниво нараства от 
8 141 лв. през първата наблюдавана година, на 11 050 лв. през последната 2013 г. - ръст в 
порядъка на 2 909 лв., равняващи се на 35,7%. Отчетеният ръст за територията на Южен 
Централен район за същия период е в размер на 1 935 лв., формиращи 33,1% /от 5 843 лв. 
през 2007 г., на 7 778 лв. през 2013 г./. Най-висока стойност на БВП на човек от населението 
на национално ниво и на ниво район от ниво, е отчетена през последната изследвана 2013 г.  
 БВП на човек от населението на територията на област Кърджали нараства от 4 838 лв. 
през 2007 г., на 6 010 лв. през 2013 г. - ръст в порядъка на 1 172 лв., или 24,2%. Отчетената 
абсолютна стойност на показателя през 2013 г., е по-ниска в сравнение с предходната 2012 г. 
когато БВП на човек от населението на областно ниво е в размер на 6 139 лв.  
 Посочената относителна стойност /темп на нарастване на показателя - 24,2%/  
отрежда на област Кърджали по-неблагоприятна позиция спрямо тази за района от ниво 2 и за 
страната.  

Фигура 42 

 
Брутен вътрешен продукт на човек от населението в периода 2007-2013 г. на национално ниво, ниво от 

район 2 и областно ниво /млн. лв./  

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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Отчетената абсолютна стойност на БВП на Южен Централен район през 2013 г. 
/11 340 млн. лв./ формира 14,1% от БВП на страната и отрежда на района второ място сред 6-
те района от ниво 2 в страната /след Югозападен район/.  

Относно стойността на показателя на областно ниво, размерът на БВП на област 
Момчилград /907 млн. лв. за 2013 г./, отрежда на областта предпоследно място сред 5-те 
области в обхвата на района. С по-неблагоприятна стойност се отличава само област Смолян с 
БВП през 2013 г. в размер на 820 млн. лв.  

По отношение на БВП на човек от населението, изследваният район от ниво 2 
/стойност за 2013 г. в размер на 7 778 лв./ заема предпоследно място сред 6-те района в 
страната. През 2013 г. по-ниска стойност на показателя е отчетена само за Северозападен 
район - 6 903 лв. Тоест, въпреки второто място, което Южен Централен район заема по 
показателя БВП, се наблюдава изоставане в стойността на показателя „БВП на човек от 
населението“.  

Неблагоприятната позиция на област Кърджали по отношение на БВП на човек от 
населението сред 5-те области в района от ниво 2, се потвърждава от отчетената стойност в 
размер на 6 010 лв. през 2013 г. Тази абсолютна стойност отрежда на областта предпоследно 
място - с по-ниска стойност се отличава само област Хасково с БВП на човек от населението 
през 2013 г. в порядъка на 5 988 лв.  

 
- Икономически показатели, характеризиращи развитието на 

нефинансовия сектор в община Момчилград: 

 Настоящият елемент от извършвания анализ разглежда стойностите на основни 
икономически показатели, характеризиращи наблюдаваните особености в развитието на 
предприятията от нефинансовия сектор в община Момчилград.  
 В периода 2008-2013 г. броят на нефинансовите предприятия на местно ниво варира 
между 447 бр. през 2011 г. /отчетена най-ниска стойност/ и 471 бр. през предходната 2010 г. 
когато е констатиран най-голям брой предприятия в разглеждания период. В последните три 
години от изследвания период се наблюдава постепенен ръст в броя на нефинансовите 
предприятия, в резултат на което отчетената стойност на показателя през 2013 г. - 461 бр. е 
втората най-благоприятна стойност за шестгодишния период /след 2010 г./. През последната 
наблюдавана година предприятията от нефинансовия сектор в община Момчилград формират 
10,4% от тяхната обща структура на областно ниво.         

                                                                                              Таблица 71 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Област Кърджали - 4 484 4 510 4 398 4 400 4 419 

Община Момчилград 453 454 471 447 452 461 

Относителен дял* - 10,1% 10,4% 10,2% 10,3% 10,4% 

* Относителен дял на предприятията от нефинансовия сектор в община Момчилград в структурата на 
предприятията на областно ниво /%/ 

Нефинансови предприятия на областно и общинско ниво в периода 2008-2013 г. /брой/ 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 

 Представената таблица разкрива стойностите на основни икономически показатели, 
характеризиращи функционирането на нефинансовия сектор в община Момчилград: 
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Таблица 72 

- Основни икономически показатели на нефинансовия сектор на територията 
на община Момчилград през 2013 година: 

Произведена продукция /хил. лв./ 49 353 

Приходи от дейността /хил. лв./ 70 902 

Нетни приходи от продажби /хил. лв./ 66 124 

Разходи за дейността /хил. лв./  62 758 

Печалба /хил. лв./ 8 172 

Загуба /хил. лв./ 701 

Заети лица /брой/ 2 349 

Наети лица /брой/ 1 964 

Разходи за възнаграждения /хил. лв./  10 073 

Дълготрайни материални активи /хил. лв./ 28 700 

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Момчилград през 2013 г.  
По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград 

Таблица 73 

 
 

 

 

 

 

Разгледаните основни икономически показатели се свързват с дейността на четири групи 
предприятия, групирани в зависимост от броя на заетите лица: микро /с до 9 заети/, малки 
/между 10 и 49 заети/, средни / между 50 и 249 заети/ и големи /с над 250 заети/.  

 По данни на ТСБ Момчилград, през 2013 г. най-голям дял предприятия в 
нефинансовия сектор в община Момчилград заемат микро предприятията - 95,0% /438 бр./, 
като на следващо място се нареждат малките предприятия с дял от 3,5% /16 бр./. Поради 
обединения брой на средните и големите предприятия /7 бр./ не можем да проследим 
относителния дял /и респективно броя/ на посочените две групи предприятия. През 2013 г. 
нефинансовите предприятия, попадащи в категориите „средни“ и „големи“ предприятия 
формират общ дял от 1,5% в структурата на местната икономика.   

Нефинансови предприятия на територията на община Момчилград според броя на 
заетите през 2013 г. /брой/ - в ляво 

Нефинансови предприятия на територията на община Момчилград според броя на 
заетите през 2013 г. /относителен дял, %/ - в дясно  

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград  
 Отнасяйки броя на отделните групи предприятия към реализирания от тях принос в 

общата структура на основните икономически показатели установяваме, че групата на средните 
и големи предприятия заема първо място в структурата на четири от разгледаните показатели:  

Групи предприятия Предприятия /брой/ 
Община Момчилград /общо/ 461 
Микро /до 9 заети/ 438 
Малки /от 10 до 49 заети/ 16 
Средни /от 50 до 249 заети/ и  
Големи /над 250 заети/ 7 
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- Произведена продукция на стойност 19 638 хил. лв. → 39,8% от стойността на 
показателя на местно ниво /49 353 хил. лв./;  

- Брой заети лица в порядъка на 1 080 д., които формират 46,0% от заетите в 
нефинансовия сектор на територията на общината /2 349 бр./; 

- Брой наети лица - 1 078 д. → близо 55,0% от стойността на показателя на общинско 
ниво /1 964 бр./;  

- Разходи за възнаграждения в порядъка на 5 760 хил. лв., които формират 57,2% от 
разходите за възнаграждения в предприятията от нефинансовия сектор в община 
Момчилград /10 073 хил. лв./.  

 Разглеждайки дела на отделните групи предприятия в структурата на останалите 
икономически показатели, следва да отбележим, че през 2013 г. микро предприятията заемат 
първо място в структурата на показателите: приходи от дейността, нетни приходи от 
продажби, разходи за дейността, печалба и загуба. От друга страна, групата на малките 
предприятия заема първо място във формирането на ДМА в нефинансовия сектор на местно 
ниво - 37,0%, равняващи се на 10 612 хил. лв. 

Таблица 74 

 
Микро 

/до 9 заети/ 

Малки 

/10-49 заети/ 

Средни 

/50-249 заети/ и Големи 

/над 250 заети/ 

Общо 

Произведена продукция /хил. 
лв./ 12 720 16 995 19 638 49 353 

Приходи от дейността /хил. 
лв./ 

26 707 20 162 24 033 70 902 

Нетни приходи от продажби 
/хил. лв./ 

24 666 18 725 22 733 66 124 

Разходи за дейността /хил. 
лв./  23 632 17 942 21 184 62 758 

Печалба /хил. лв./ 3 526 2 048 2 598 8 172 

Загуба /хил. лв./ 610 91 - 701 

Заети лица /брой/ 874 395 1 080 2 349 

Наети лица /брой/ 502 384 1 078 1 964 

Разходи за възнаграждения  

/хил. лв./  
2 276 2 037 5 760 10 073 

Дълготрайни материални 
активи /хил. лв./ 7 803 10 612 10 285 28 700 

„ - “ - няма случай  

Основни икономически показатели на нефинансовия сектор на територията на община Момчилград през 
2013 година - групиране на предприятията според броя на заетите 

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград 
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• Структура на икономиката по икономически сектори: 

 Извършеният структурен анализ разглежда развитието на икономически дейности на 
трите икономически сектора /първичен, вторичен и третичен/ на територията на община 
Момчилград.  
 Използваната последователност и наименования на отделните дейности съответстват 
на секторите, определени в Класификацията на икономическите дейности /КИД/ от 2008 г. 
/еднобуквен код - сектори A, B, C, D и т.н./.  

Таблица 75 
Класификация на икономическите дейности: сектори  

Код Наименование на позицията 

A Селско, горско и рибно стопанство 

B Добивна промишленост 

C Преработваща промишленост 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 

E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 

F Строителство 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 

H Транспорт, складиране и пощи  

I Хотелиерство и ресторантьорство 

J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 

K Финансови и застрахователни дейности 

L Операции с недвижими имоти 

M Професионални дейности и научни изследвания 

N Административни и спомагателни дейности 

O Държавно управление 

P Образование 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 

R Култура, спорт и развлечения 

S Други дейности 

T Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по 
производство на стоки и услуги за собствено потребление 

U Дейности на екстериториални организации и служби 

Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008 / - сектори 
По данни на: http://www.kik-info.com/files/KID-2008.pdf  

 Представената таблица проследява динамиката на нетните приходи от продажби в 
нефинансовия сектор на територията на община Момчилград в периода 2008-2013 г. /общо и 
по сектори съгласно КИД-2008/.  
 По отношение стойността на показателя на общинско ниво, следва да отбележим, че в 
периода 2008-2013 г. нетните приходи от продажби в общината нарастват в порядъка на 7 740 
хил. лв., равняващи се на 13,3% - от 58 384 хил. лв. през 2008 г., на 66 124 хил. лв. през 2013 г.  
 Разглежданият показател се характеризира с най-неблагоприятна стойност в периода 
2009-2011 г. когато размерът на реализираните нетни приходи от продажби достига 51 245 
хил. лв. /най-ниска стойност за периода - 2009 г./. Стойността на показателя през 2013 г. - 
66 124 хил. лв. отрежда на последната наблюдавана година първо място сред шестте години в 
изследвания период.  
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 Отнасяйки стойността на реализираните нетни приходи от продажби към приноса на 
отделните сектори /съгласно КИД-2008/ в тяхното формиране установяваме, че три 
икономически сектора се отличават с ясно изразена водеща позиция в местната икономика. 
Това са сектори:  

- C - „Преработваща промишленост“ 
 Секторът заема категорично първо място в структурата на нетните приходи от 
продажби, реализирани в нефинансовия сектор в община Момчилград. Отчетената стойност 
на показателя през 2013 г. - 27 146 хил. лв. формира 41,1% от нетните приходи на местно ниво 
/66 124 хил. лв./. В периода 2008-2013 г. нетните приходи от продажби в сектор C бележат 
постепенен ръст13, в резултат на което последната наблюдавана 2013 г. е годината, за която се 
констатира най-благоприятна стойност на показателя.  
 

- G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ 
 Размерът на нетните приходи от продажби, реализирани в сектор G - „Търговия; 
ремонт на автомобили и мотоциклети“ през 2013 г. - 16 010 хил. лв отрежда на сектора второ 
място в структурата на разглеждания показател - 24,2%. Въпреки второто място на сектора в 
структурата на местната икономика следва да отбележим, че отчетената стойност на показателя 
за 2013 г. е втората най-неблагоприятна стойност за изследвания шестгодишен период. С по-
малък размер на реализираните нетни приходи от продажби се отличава само първата година 
в изследвания период /2008 г./.  
 

- F - „Строителство“ 
 Сектор F - „Строителство“ е един от секторите в местната икономика, за който се 
отчита изключителна динамика в стойността за реализираните нетни приходи от продажби в 
изследвания период. С най-висока стойност на показателя се характеризира първата изследвана 
2008 г., когато са реализирани нетни приходи в размер на 11 327 хил. лв., които се равняват на 
19,4% от нетните приходи на местно ниво /58 384 хил. лв./. С най-неблагоприятна стойност 
се отличава 2011 г., когато в резултат от проявата на неблагоприятни последици с финансов и 
икономически характер, протичащи вкл. на национално и европейско ниво, показателят 
достига най-ниската стойност в периода в размер на 2 902 хил. лв. Отчетеният спад между 
годината с най-висока стойност /2008 г./ и годината с най-неблагоприятна стойност /2011 г./ 
на показателя е в порядъка на 8 425 хил. лв., равняващи се на намаление от 74,4%.  
 Реализираните нетни приходи от продажби в сектор F - „Строителство“ през 2013 г. са 
в размер на 6 969 хил. лв., които формират 10,5% от нетните приходи от продажби в 
нефинансовите предприятия на местно ниво. Отчетената абсолютна стойност е третата най-
висока стойност за периода /след годините 2008 и 2009/.  
 Според предоставената от НСИ информация относно структурата на нетните приходи 
от продажби в нефинансовия сектор на община Момчилград, данните за стойността на 
показателя за сектори А, В, D, E, J, L и N за определени години в изследвания период и/или за 
всички години в периода попада в категория „конфиденциални данни“ или „няма случай“. 
Поради това, приносът на посочените сектори в нетните приходи от продажби, реализирани в 
нефинансовия сектор на местно ниво не може да бъде проследен.  
 
 
 
 

                                                           
13 Изключение се явява само 2009 г. - отчетената стойност на показателя е по-ниска спрямо стойността от 
предходната 2008 г.  
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Таблица 76 
Икономически сектор* 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
/ОБЩО/ 

58 384 51 245 52 476 55 207 62 663 66 124 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 

6 470 2 162 .. .. .. .. 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ - - - .. .. .. 
C ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

19 283 15 331 19 352 20 884 22 887 27 146 

D ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА 

- - .. - .. .. 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

- - - - - - 

F СТРОИТЕЛСТВО 11 327 9 964 4 979 2 902 4 530 6 969 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

15 782 16 150 17 915 17 994 17 412 16 010 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 

1 937 1 921 2 076 2 364 2 727 2 377 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

869 1 917 1 143 2 296 2 732 3 382 

J СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

376 655 .. .. .. .. 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ 

- .. .. 59 91 103 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

175 210 217 218 207 342 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

13 .. .. .. .. 91 

P ОБРАЗОВАНИЕ 62 70 72 98 103 84 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 

1 981 2245 1 486 1 561 1 574 1 617 

R КУЛТУРА, СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

42 55 133 209 165 122 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 67 35 56 102 119 136 
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/  

„ .. “ - конфиденциални данни, „ – “ - няма случай 
Структура на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия на територията на община 

Момчилград в периода 2008-2013 г. - по икономически сектори съгласно КИД-2008 /хил. лв./  
По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград 

 
 Представената таблица разкрива относителния дял на отделните икономически сектори, 
застъпени в местното икономическо развитие в структурата на показателя „нетни приходи от 
продажби в нефинансовите предприятия“. 
 Освен анализирания най-висок дял на сектори C - „Добивна промишленост“ /41,1%/, G 
-„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ /24,2%/ и F - „Строителство“ /10,5%/, следва 
да акцентираме върху динамиката в структурата на показателя, отчетена за сектор I - „Хотелиерство 
и ресторантьорство“. В периода 2008-2013 г. относителният дял на сектора в структурата на 
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реализираните нетни приходи от продажби на местно ниво нараства от 1,5% /869 хил. лв./ през 
2008 г., на 5,1% /3 382 хил. лв./ през последната 2013 г. Базирайки се на отчетените абсолютна и 
относителна стойност /размер и дял на сектора в структурата на показателя/, можем да определим 
2013 г. за най-успешната година в развитието на сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ за 
разглеждания шестгодишен период.  
 С най-малък дял в структурата на реализираните нетни приходи от продажби се 
отличават сектори N - „Административни и спомагателни дейности“ /0,1%/, P - „Образование“ 
/0,1%/, L - „Операции с недвижими имоти“ /0,2%/, R - „Култура, спорт и развлечения“ /0,2%/, S 
- „Други дейности“ /0,2%/.  

Таблица 77 

Икономически сектор* 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
/ОБЩО/ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 

11,1% 4,2% .. .. .. .. 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ - - - .. .. .. 
C ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

33,0% 29,9% 36,9% 37,8% 36,5% 41,1% 

D ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА 

- - .. - .. .. 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

- - - - - - 

F СТРОИТЕЛСТВО 19,4% 19,4% 9,5% 5,3% 7,2% 10,5% 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

27,0% 31,5% 34,1% 32,6% 27,8% 24,2% 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 

3,3% 3,8% 4,0% 4,3% 4,4% 3,6% 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

1,5% 3,7% 2,2% 4,2% 4,4% 5,1% 

J СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

0,6% 1,3% .. .. .. .. 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ 

- .. .. 0,1% 0,2% 0,2% 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

0,02% .. .. .. .. 0,1% 

P ОБРАЗОВАНИЕ 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 

3,4% 4,4% 2,8% 2,8% 2,5% 2,5% 

R КУЛТУРА, СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/  

„ .. “ - конфиденциални данни 
„ – “ - няма случай 
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Структура на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия на територията на община 
Момчилград в периода 2008-2013 г. - по икономически сектори съгласно КИД-2008 /%/   

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград 

• Първичен сектор 
Отнасяйки икономическите дейности на първичния сектор към наименованията на 

отделните позиции в категория „сектор“ по КИД - 2008, настоящият структурен елемент 
включва анализ на сектори А - „Селско, горско и рибно стопанство“ и B - „Добивна 
промишленост“.  

Според информация на НСИ относно дейността на нефинансовите предприятия в 
сектори A и B, данните за стойностите на основните икономически показатели за 2013 г. 
попадат в категория „конфиденциални“. Изключение правят само два показателя за сектор А - 
„Селско, горско и рибно стопанство“ - загуба и ДМА. През 2013 г. тяхната стойност е в 
порядъка на 51 хил. лв. и 747 хил. лв., които се равняват съответно на 7,3% и 2,6% от стойността 
на показателите на местно ниво.  

Таблица 78 

Икономическ
и сектор* 

Предприят
ия 

/брой/ 

Произвед
ена 

продукци
я /хил. 

лв./ 

Приход
и от 

дейностт
а /хил. 

лв./ 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 
/хил. лв./ 

Разходи 
за  

дейностт
а /хил. 

лв./ 

Печалб
а /хил. 

лв./ 

Загуба 
/хил. 
лв./ 

ДМА 
/хил. 
лв./ 

Община 
Момчилград  
/общо/ 

461 49 353 70 902 66 124 62 758 8 172 701 28 700 

A Селско, 
горско и рибно 
стопанство 

.. .. .. .. .. .. 51 747 

B Добивна 
промишленост  .. .. .. .. .. .. .. .. 

Относителен 
дял** - - - - - - 7,3% 2,6% 

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/  
** Относителен дял в структурата на местната икономика 

„ .. “ - конфиденциални данни  
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на първичния сектор в община Момчилград 

за 2013 г. по икономически дейности 
По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград  

 
 Данните относно показателите „заети лица“, „наети лица“ и „разходи за 
възнаграждения“ и за двата сектора по КИД - 2008, включващи се към първичния икономически 
сектор попадат в категория „конфиденциални“.  

Таблица 79 

Икономически сектор* 
Заети лица 

/брой/ 
Наети лица 

/брой/ 

Разходи за 
възнаграждения /хил. 

лв./  
Община Момчилград /общо/ 2 349 1 964 10 073 
A Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. 
B Добивна промишленост  .. .. .. 
Относителен дял**  - - - 

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/ 
** Относителен дял в структурата на местната икономика 
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„ .. “ - конфиденциални данни  

Брой заети и наети лица и разходи за възнаграждения /хил. лв./ в нефинансовите предприятия на първичния 
сектор в община Момчилград през 2013 г.  

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград  

 Отчетената липса на данни за дейността на нефинансовите предприятия в сектори А и 
В, възпрепятства процеса на определяне особеностите във функционирането и мястото на 
селското, горското и рибното стопанство и добивната промишленост в местното икономическо 
развитие.  

Извършеният структурен анализ на икономическите дейности на първичния сектор, се 
базира на определената в КИД - 2008 логична последователност „сектор - раздел“. Посочените 
позиции се отбелязват съответно с еднобуквен код /сектор/ и двуцифрен код /раздел/.  
 

-Селско, горско и рибно стопанство14 
Общият брой на стопанствата на територията на община Момчилград през 2010 г., е 

2 555 бр.15, които формират 11,2% от всички стопанства в област Кърджали /22 833 бр./. 
Отчетената стойност нарежда общината на пето място сред седемте общини в териториалния 
обхват на областта - с по-малък брой стопанства се отличават само общините Черноочене и 
Джебел.  

Стопанствата с ИЗП на местно ниво /2 500 бр./ формират 97,8% от общия брой на 
стопанствата в община Момчилград. Тези стопанства използват земеделска площ в размер на 
26 627,2 дка, т.е. средната ИЗП в рамките на общината е в порядъка на 10,7 дка.  
 В периода 2003-2010 г. се отчита намаление в броя на стопанствата на територията на 
общината - от 2 998 бр. през 2003 г., на 2 555 бр. през последната изследвана 2010 г. 
Констатираният спад се равнява на 14,8% /433 бр./. В същото време, наблюдаваният период се 
отличава с ръст на размера ИЗП на общинско ниво - през 2003 г. стойността на показателя е в 
рамките на 14 786,9 дка /при посочените 26 627,2 дка през 2010 г./. Констатираното увеличение 
свидетелства за проявяващия се процес на комасация на земеделските земи в рамките на община 
Момчилград. 
 Земеделските стопанства, обработващи най-голяма площ от ИЗП на общинско ниво 
/8 467,6 дка/ попадат в категория „>=20 дка и <100 дка“. На следващо място се нареждат 
стопанствата в категория  „>=10 дка и <20 дка“, които използват земеделска площ в размер на 
5 971,3 дка. Отнасяйки показателя „използвана земеделска площ“ към броя на отделните 
категории стопанства, установяваме че 1 774 бр. стопанства в категория „>0 дка и <10 дка“ /най-
голям брой/ използват площ в порядъка на 5 904,9 дка. От друга страна, едва 3 бр. стопанства в 
категория „>=500,0“ /най-малък брой/ използват земеделска площ в рамките на 2 513,6 дка.  

Таблица 80 
 

дка 
>0 дка и <10 

дка 
>=10 дка и 

<20 дка 
>=20 дка и 
<100 дка 

>=100 дка и 
<500 дка 

>=500,0 

Брой стопанства 55 1 774 454 245 24 3 
Използвана земеделска 
площ  

- 5 904,9 5 971,3 8 467,6 3 769,8 2 513,6 

Земеделски стопанства в община Момчилград през 2010 г. - по класове използвана земеделска площ /дка/ 
По данни на: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“ 

                                                           
14 Сектор „А“ според КИД - 2008 
15 Към посочения брой влизат и стопанствата без използвана земеделска площ /ИЗП/  
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 Общият брой на лицата, влагащи труд в земеделските стопанства на територията на 
община Момчилград, е 4 386 д., попадащи в категориите „несемейна работна сила“ и „семейна 
работна сила“. Високата социална значимост на селското стопанство в рамките на изследваната 
територия, се потвърждава от големия дял на семейната работна сила в общата структура на 
лицата, които влагат труд в земеделските стопанства - 99,2% /4 353 д./. От друга страна, към 
несемейната работна сила се отнасят едва 33 д. /0,8%/. 
 Водещо място в структурата на семейната работна сила заемат стопаните - 58,6% /2 550 
д./, следвани от лицата в категория „съпруг/а на стопанин“ с дял от 32,5% /1 414 д./.  
 

Таблица 81 

Работна сила /общо/ 4 386 

- Несемейна работна сила 33 

- Семейна работна сила 4 353 

o Стопанин 2 550 

o Съпруг/а на стопанин 1 414 

o Друга семейна работна сила 389 

Лица, влагащи труд в земеделските стопанства на територията на община Момчилград през 2010 г. - в 
зависимост от родствената връзка със стопанина  

По данни на: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“ 
 

- Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности16 
- Растениевъдство:  

 По данни на Областна дирекция „Земеделие“, през 2011 г. обработваемата земя в 
община Момчилград възлиза на 62 557 дка, равняващи се на 39,3% от общата площ на 
селскостопанския фонд на общинско ниво /159 269 дка/. Отчетените стойности отреждат на 
обработваемите земи второ място в структурата на селскостопанския фонд. Първо място заемат 
земите в категория „пасище, мери“ - 81 851 дка /51,4%/. Земите в категория „друга“ са в 
порядъка на 14 861 дка /9,3%/.  
 Според формата на собственост, най-голям дял в структурата на обработваемата земя в 
общината попада в категория „остатъчен фонд“ - 47,7%, равняващи се на 29 846 дка. С 
незначително по-малък дял, на второ място се нарежда обработваемата земя частна собственост 
- 45,0% /28 126 дка/. Последно място по разглеждания показател заема общинската 
обработваема земя - 1,8% /1 106 дка/.  

Около 24,0%, равняващи се на 35 401 дка от земеделските земи в рамките на изследваната 
територия попадат в категория „пустеещи“. Сред основните причини за обособяването на 
пустеещи земи в община Момчилград, се открояват наблюдаваните неблагоприятни 
демографски процеси /тенденция на обезлюдяване/ на територията на някои села в обхвата на 
общината, както и ниската продуктивност на земеделските земи, която е причина за по-високи 
производствени разходи. В рамките на общината се наблюдава нежелание на част от местните 
жители да отглеждат друга култура освен тютюн. 

Постигната незадоволителна степен на конкурентоспособност на селското стопанство в 
община Момчилград, се потвърждава от наличието на множество проблеми, съпътстващи 
развитието на сектора на местно ниво. Сред тези проблеми се открояват: ограничените 
финансови възможности на преобладаващата част от земеделските производители за закупуване 
на техника за осъвременяване на производството, ниска ефективност на земеделското 

                                                           
16 Раздел 01 по КИД - 2008 



                   

 

 

173 

производство, ниска производителност на труда, ограничени възможности за пазарна 
реализация на продукцията и др. 

 
Таблица 82 

Форма на собственост Площ /дка/ 

- Държавна 1 230 

- Общинска 1 106 

- Частна 28 126 

- Остатъчен фонд 29 846 

- Друга 2 249 

- Общо 62 557  

Структура на обработваемата земя в община Момчилград според формата  
на собственост през 2011 г. - дка /в ляво/  

Структура на обработваемата земя в община Момчилград според формата на собственост през 2011 г. - % 
/в дясно/ 

По данни на: Областна дирекция „Земеделие“ 
 

 Направената констатация за конкурентоспособността на сектора, се потвърждава от 
отчетения спад в броя на сделките за продажба на земя. Техният брой намалява от 21 през 
2010г., на 16 през 2011 г. В същото време се отчита ръст в размера на продадената земя - от 
68 900 дка през 2010 г., на 113 992 дка през 2011 г.  
 Производствената структура на растениевъдството в община Момчилград е представена 
главно от отглеждането на тютюн. В периода 2009-2013 г. всички показатели, характеризиращи 
развитието на тютюнопроизводството следват неблагоприятна тенденция на постепенен спад. 
Площите с тютюн намаляват от 5 790 дка през първата година, на 500 дка през последната 
година в периода. За изследвания петгодишен период годишното производство бележи спад в 
порядъка на 770 тона /разлика между първата и последната наблюдавани години/. 
 През последната наблюдавана година е отчетена най-неблагоприятна стойност на три от 
разглежданите четири показателя. Изключение прави само показателя „среден добив“, за който 
най-ниска стойност е констатирана през 2010 г.  

Таблица 83 

Години Площ  

/дка/ 

Производство 
/тона/ 

Среден добив 
/кг/дка/ 

Производители  

/бр./ 

2009 г. 5 790 830 143 952 

2010 г. 4 655 480 103 894 

2011 г. 2 200 330 150 760 

2012 г.  1 084 120 110 349 

2013 г.  500 60 120 230 

Тютюнопроизводство в община Момчилград в периода 2009-2013 г. - площ, производство, среден добив, 
производители  

По данни на: Общинска администрация, http://www.momchilgrad.bg/  
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 Представената таблица съдържа информация за заетите площи /дка/ и производството 
/тона/ на някои видове зеленчуци и овощни насаждения, отглеждани на територията на 
община Момчилград през 2013 г.  

Таблица 84 
Култура Площи/дка/ Производство/тона/ 

Пипер - капия 140 250 
Картофи  10 10 
Домати  20 70 
Домати оранжерийни 80 1 200 
Краставици  2 5 
Ябълки 30 15 
Череша 22 11 
Сливи 20 16 
Праскови 12 8 
Круши 10 8 
Орехи 40 8 

Заети площи /дка/ и производство /тона/ на зеленчуци и овощни насаждения в община Момчилград през 
2013 г.  

По данни на: Общинска администрация, http://www.momchilgrad.bg/  

В бъдеще съществуващия потенциал за развитие на зеленчукопроизводството в 
общината, следва да се обвърже със стремежа към повишаване конкурентоспособността на 
растениевъдната продукция. В ролята на успешен ход може да се разглежда предприемането на 
мерки и дейности за създаването на условия за развитие на биопроизводството на зеленчуци на 
територията на общината. Посоката на развитие трябва да се насочи към установяване на 
определени предимства на изследваната територия, които да допринесат за повишаване на 
нейната конкурентоспособност и да подобрят възможностите за пазарна реализация на 
производството.  

Отглеждането на пшеница и ечемик на територията на общината, е слабо застъпено 
/незначителен размер на площите, заети с посочените култури/.  

Развитието на растениевъдството следва да се проследи и от гледна точка на изградените 
хидромелиоративни съоръжения на територията на общината. В рамките на изследваната 
територия е изградена система, състояща се от общо 23 микроязовира и водоема с площ 3 628 
дка.  

Към момента преобладаващата част от изградените хидромелиоративни съоръжения /с 
18 879 дка поливна площ/ не се използват. Възстановената частна собственост върху земята и 
ограничените финансови възможности на собствениците за поддръжка на напоителните 
системи, се явява фактор, който оказва неблагоприятно влияние върху дела на използваните 
съоръжения - днес се използват около 5,0% от изградените напоителни системи. Сред 
основните проблеми в тяхното функциониране се откроява високата степен на амортизация.  

 
- Животновъдство:  

 По данни на Общинска администрация, броят на домакинствата в община Момчилград, 
които отглеждат животни е 2 743 бр., които формират 78,5% от домакинствата, ангажирани в 
селското стопанство на местно ниво. Водещо място в структурата на животновъдството заемат 
птицевъдството, овцевъдството, говедовъдството и биволовъдството. На територията на 
общината не функционират големи животновъдни ферми, като отглеждането на животните се 
осъществява предимно в много на брой малки частни стопанства.  
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 По данни на МЗХ17, първо място по брой отглеждани животни на местно ниво през 2010 
г. заемат птиците - 46 060 бр., чието отглеждане се осъществява в 1 025 бр. стопанства. На второ 
място се нареждат овцете /15 793 бр./, следвани от говедата и биволите /7 170 бр./.  
 От друга страна, поради малкия брой на стопанствата, в които се отглеждат свине /2 
бр./, в използвания източник на информация не се посочва броят на отглежданите животни от 
този вид на територията на общината. 

Таблица 85 

 Стопанства/бр./ Животни /бр./ 
Говеда и биволи 1 954 7 170 
Крави и биволици 1 940 4 463 
Овце 310 15 793 
Кози 26 1 034 
Свине 2 - 
Еднокопитни  158 187 
Птици 1 025 46 060 
Зайци  16 133 
Пчелни семейства  137 1 609 

Брой стопанства по видове животни в община Момчилград през 2010 г. 
По данни на: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“  

 По данни на Общинска администрация, в периода 2009-2013 г. броят на отглежданите 
говеда, овце и кози18 на територията на община Момчилград нараства. Със значителен ръст се 
отличава дела на отглежданите говеда - 55,4% /3 035 бр./ - от 5 478 бр. през 2009 г., на 8 513 бр. 
през 2013 г. /отчетена най-висока абсолютна стойност за периода/.  
 За разглеждания петгодишен период броят на еднокопитните животни бележи спад в 
порядъка на 45,3% /86 бр./ - от 190 бр. през първата година в периода, на 104 бр. през 
последната изследвана година.  

Таблица 86 
Година Говеда  Овце и кози Еднокопитни 

2009 г. 
5 478 

o в т.ч. крави - 1 770 бр. 
15 886 190 

2010 г. 
7 170 

o в т.ч. крави - 4 463 бр. 
16 627 187 

2011 г. 
7 220 

o в т.ч. крави - 4 483 бр. 
17 129 190 

2012 г. 
7 649 

o в т.ч. крави - 4 264 бр. 
18 660 190 

2013 г. 
8 513 

o в т.ч. крави - 4 043 бр. 
18 616 104 

Брой отглеждани животни в община Момчилград в периода 2009-2013 г. /по видове животни/  
По данни на: Общинска администрация Момчилград, http://www.momchilgrad.bg/  

 
 Неблагоприятно влияние върху развитието на животновъдството оказват:  

- липсата на контрол на качеството на произвежданите млечни и месни продукти; 
- ограничените познания на животновъдите относно възможностите за прилагане на 

съществуващите нови технологии в сектора; 

                                                           
17 Отдел „Агростатистика“ 
18 Посочена обща стойност за овце и кози 
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- липсата на достатъчно възможности за пазарна реализация на животинската 
продукция /производството е насочено най-вече към задоволяване на собствените 
нужди/.  

 
- Горско стопанство19 

На територията на общината функционира Държавно горско стопанство „Момчилград“ 
със седалище разположено в едноименния общински център. Към обхвата на ДГС се включват 
горските територии на общините Момчилград и Джебел.  

Горският фонд на територията на община Момчилград заема площ от 178 994 дка, които 
се равняват на близо половината площ на общината. Горските територии собственост на частни 
лица заемат едва 1,2% /2 180 дка/ в структурата на собствеността на общинско ниво.  

Широколистните насаждения заемат над 65,0% от естествените насаждения в общината. 
Сред основните дървесни широколистни видове се открояват дъб, бук и габър.  

Функциите на горските територии попадат в категории „дървопроизводителни и 
средообразуващи“ и „защитни и рекреационни гори“. Съотношението на посочените две групи 
на територията на община Момчилград е съответно 62% на 38%.  
 

- Добивна промишленост20 
Благоприятна предпоставка за развитието на добивната промишленост в община 

Момчилград се явява предстоящото стартиране на рудодобив на полиметални руди със 
сребърно и златно съдържание от находище „Седефче“. Добивът ще се осъществява по открит 
способ от дружество „Горубсо“ - Момчилград. Предприятието планира годишен добив в 
порядъка на 100 000 тона руда, която ще се обогатява в обогатителната фабрика на дружеството 
в гр. Момчилград. 

Сред основните причини, възпрепятстващи добивната дейност се открояват 
възникналите проблеми с възстановяването на терените в близост до рудниците.   

На територията на общината са установени залежи на перлити, чийто евентуален добив 
се свързва както с потенциалните възможности за развитие на сектор, така и с опасността от 
проявата на неблагоприятни последици върху елементите на околната среда.  

• Вторичен сектор 
Съгласно КИД - 2008 анализът в този структурен елемент включва икономически 

дейности на четири сектора: C - „Преработваща промишленост“, D - „Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, E - „Доставяне на 
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и F - „Строителство“.  

Наличните данни за дейността на нефинансовите предприятия в секторите D и E 
попадат съответно в категориите „конфиденциални данни“ и „няма случай“. В резултат на това, 
настоящият анализ проследява особеностите във функционирането на нефинансовите 
предприятия от останалите два сектора С - „Преработваща промишленост“ и F - 
„Строителство“.  

Отчетените стойности на основни икономически показатели през 2013 г., отреждат на 
вторичния сектор първо място в структурата на местната икономика. Посочените в таблицата 
общи стойности се отнасят само за два сектора - C и F. Въпреки това, абсолютните и 
относителни стойности на показателите: произведена продукция, приходи от дейността, нетни 
приходи от продажби, разходи за дейността, печалба и ДМА отреждат първо място на сектора 
спрямо останалите два икономически сектора в общината. 

                                                           
19 Раздел 02 по КИД - 2008 
20 Сектор „B“ според КИД - 2008  
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Относно мястото на сектор С - „Преработваща промишленост“ в структурата на 
местната икономика следва да посочим, че функциониращите в сектора нефинансови 
предприятия /61 бр./ формират 13,2% от предприятията на нефинансовия сектор в община 
Момчилград. Отчетените стойности са далеч по-ниски от тези за сектор G - „Търговия; ремонт 
на автомобили и мотоциклети“ /третичен сектор/, където броят на предприятията /216 бр./ 
формира 46,9% в тяхната структура на местно ниво. Въпреки водещото място на сектор G по 
брой предприятия, сектор С /13,2% от предприятията/ заема първо място в структурата на 
показателите: произведена продукция - 55,5% /27 370 хил. лв./, приходи от дейността - 40,4% 
/28 622 хил. лв./, нетни приходи от продажби - 41,1% /27 146 хил. лв./, ДМА - 53,5% /15 363 
хил. лв./  

Таблица 87 

Икономическ
и сектор* 

Предприя
тия 

/брой/ 

Произведе
на 

продукция 
/хил. лв./ 

Приходи 
от 

дейността 
/хил. лв./ 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 
/хил. лв./ 

Разходи за  
дейността 
/хил. лв./ 

Печалба 
/хил. 
лв./ 

Загуба 
/хил. 
лв./ 

ДМА 

/хил. лв./ 

Община 
Момчилград 
/общо/ 

461 49 353 70 902 66 124 62 758 8 172 701 28 700 

C 
Преработваща 
промишленост 

61 27 370 28 622 27 146 24 913 3 527 230 15 363  

D 
Производство 
и 
разпределение 
на 
електрическа и 
топлинна 
енергия и на 
газообразни 
горива 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

E Доставяне на 
води; 
канализационн
и услуги, 
управление на 
отпадъци и 
възстановяване 

- - - - - - - - 

F 
Строителство 

18 7 082 8 655 6 969 7 077 1 511 .. 2 489 

Общо за 
сектори C и F 

79 34 452 37 277 34 115 31 990 5 038 230 17 852 

Относителен 
дял** 

17,1% 69,8% 52,6% 51,6% 51,0% 61,6% 32,8% 62,2% 

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/  
** Относителен дял в структурата на местната икономика 

 „ .. “ - конфиденциални данни  
„-“ - няма случай  

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на 
 вторичния сектор в община Момчилград за 2013 г.  

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград 
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Отчетените стойности на показателите: „заети лица“, „наети лица“ и „разходи за 
възнаграждения“ също отреждат на сектор С - „Преработваща промишленост“ водещо място в 
структурата на местната икономика. През 2013 г. заетите /1 157 бр./ и наетите лица /1 115 бр./ в 
сектор С формират съответно 49,3% и 56,8% в структурата на двата показателя на общинско 
ниво. Водещото място на преработващата промишленост се потвърждава и от размера на 
разходите за възнаграждения, които през 2013 г. формират близо 58% /5 833 хил. лв./ от всички 
разходи за възнаграждения в нефинансовия сектор в община Момчилград /първо място на 
сектор С в структурата на показателя на местно ниво/.  

Таблица 88 

Икономически сектор* 
Заети лица 

/брой/ 
Наети лица 

/брой/ 

Разходи за 
възнаграждения 

/хил. лв./  

Община Момчилград /общо/ 2 349 1 964 10 073 

C Преработваща промишленост 1 157 1 115 5 833 

D Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

.. .. .. 

E Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

- - - 

F Строителство 109 98 417 

Общо за сектори C и F   1 266 1 213 6 250 

Относителен дял** 53,9% 61,8% 62,0% 

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/ 
** Относителен дял в структурата на местната икономика 

 „ .. “ - конфиденциални данни  
„ - “ - няма случай  

Брой заети и наети лица и разходи за възнаграждения /хил. лв./ в нефинансовите предприятия на вторичния 
сектор в община Момчилград през 2013 г.  

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград  

 Производствената структура на вторичния сектор в рамките на общината е представена 
главно от предприятия за производство на текстил и производство на хранителни продукти. 
Териториалното разположение на производствените дейности се характеризира с ясно изразена 
концентрация в рамките на общинския център - гр. Момчилград. Сред другите населени места в 
общината, в които са локализирани предприятия на вторичния сектор, се отличават селата: 
Груево, Звездец, Равен, Нановица. 
 Предпоставка за развитието на някои производства на вторичния сектор /най-вече на 
текстил и трикотаж/ се явява неголямата отдалеченост на територията на общината от 
държавната граница на България с Р. Гърция и Р. Турция. Това благоприятства привличането на 
чуждестранни инвестиции в община Момчилград, като произвежданата продукция на 
функциониращите предприятия, е предназначена предимно за износ. Размерът на нужните 
инвестиции за развитие на тези производства и ниското заплащане на наетите лица, създава 
условия за установяването на предприятия за производство на текстил и трикотаж в общината. 
Тези обстоятелства оказват негативно влияние върху устойчивостта в развитието на тези 
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производства най-вече по отношение на нужния брой и размера на заплащането на работната 
сила, заета в разглежданото производство.  
 Развитието на машиностроенето в община Момчилград е представено от раздел 
„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение “ /код - 28 по 
КИД-2008/21. В обхвата на изследваната територия функционира и предприятие с предмет на 
дейност проектиране, производство и осъществяване на сервизна дейност на автоматизирани 
линии за хляб.  

• Третичен сектор 
Съгласно използваната логична последователност в КИД - 2008, настоящият структурен 

елемент от разработвания документ включва анализ на няколко икономически сектора, 
включващи дейности, които се отнасят към третичния икономически сектор.  

Отчетените стойности на основни икономически показатели, характеризиращи 
дейността на предприятията от нефинансовия сектор през 2013 г., отреждат второ място на 
третичния сектор в структурата на местната икономика. Изключение прави показателят „брой 
предприятия“ - констатираната абсолютна стойност от 368 бр. формира близо 80,0% от 
нефинансовите предприятия на местно ниво /първо място на третичния сектор в структурата на 
показателя/.  

Сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ заема водеща позиция в 
структурата на третичния сектор в община Момчилград. През 2013 г. в сектор G се формират 
30,5% от произведената продукция /3 239 хил. лв./, 64,1% от приходите от дейността /16 482 
хил. лв./, 66,0% от нетните приходи от продажби /16 010 хил. лв./, 37,4% от ДМА /2 045 хил. 
лв./ в третичния сектор /посочените относителни стойности отразяват приноса на сектор G в 
структурата на третичния сектор/.  

Стойностите на анализираните икономически показатели отреждат второ място на 
сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“, който през 2013 г. формира 13,9% /3 382 хил. 
лв./ от нетните приходи от продажби, реализирани в третичния сектор /24 264 хил. лв. / и 5,1% 
от тяхната стойност на общинско ниво /66 124 хил. лв./. 

Таблица 89 

Икономическ
и сектор* 

Предпри
ятия 

/брой/ 

Произведе
на 

продукция 
/хил. лв./ 

Приходи 
от 

дейността 
/хил. лв./ 

Нетни 
приходи 

от 
продажб
и /хил. 

лв./ 

Разходи 
за  

дейностт
а /хил. 

лв./ 

Печалб
а /хил. 

лв./ 

Загуба 
/хил. 
лв./ 

ДМА 

/хил. 
лв./ 

Община 
Момчилград 
/общо/ 

461 49 353 70 902 66 124 62 758 8 172 701 28 700 

G Търговия; 
ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 

216 3 239 16 482 16 010 15 569 1 087 225 2 045 

H Транспорт, 
складиране и 
пощи 

28 2 323 2 504 2 377 2 287 242 .. 444 

                                                           
21 В общината функционира поделение на дружество „Хранинвест-Хранмашкомплект“ АД Стара Загора, 
нар. МЗ „Върбица“. 
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I 
Хотелиерство 
и 
ресторантьорс
тво 

55 2 504 3 529 3 382 3 045 556 87 1 813 

J Създаване и 
разпространен
ие на 
информация и 
творчески 
продукти; 
далекосъобще
ния 

5 .. .. .. .. .. .. .. 

L Операции с 
недвижими 
имоти 

4 103 103 103 48 52 - 646 

M 
Професионал
ни дейности и 
научни 
изследвания 

12 361 378 342 317 56 - 35 

N 
Администрати
вни и 
спомагателни 
дейности 

3 90 91 91 66 .. .. .. 

P Образование 5 84 456 84 .. 20 - .. 

Q Хуманно 
здравеопазване 
и социална 
работа 

18 1 647 1 886 1 617 1 437 429 - 484 

R Култура, 
спорт и 
развлечения 

4 122 138 122 66 60 - .. 

S Други 
дейности 

18 134 136 136 89 47 .. .. 

Общо  368 10 607 25 703 24 264 22 924 2 549 312 5 467 

Относителен 
дял** 

79,8% 21,5% 36,3% 36,7% 36,5% 31,2% 44,5% 19,0% 

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/ 
** Относителен дял в структурата на местната икономика 

 „ .. “ - конфиденциални данни  
„ - “ - няма случай  

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на третичния сектор в община Момчилград 
за 2013 г.  

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград 

 Представената таблица разкрива приноса на третичния сектор в структурата на 
показателите „заети лица“, „наети лица“ и „разходи за възнаграждения“. Водещото място на 



                   

 

 

181 

секторите G и I в структурата на третичния сектор се потвърждава от отчетените стойности на 
трите показателя за 2013 г. 

Таблица 90 

Икономически сектор* 
Заети лица 

/брой/ 
Наети лица 

/брой/ 

Разходи за 
възнаграждения 

/хил. лв./  

Община Момчилград /общо/ 2 349 1 964 10 073 

G Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

414 226 1 177 

H Транспорт, складиране и пощи 58 35 149 

I Хотелиерство и ресторантьорство 223 174 760 

J Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

24 22 127 

L Операции с недвижими имоти 3 - - 

M Професионални дейности и научни 
изследвания 

23 17 73 

N Административни и спомагателни 
дейности 

3 - .. 

P Образование 30 .. .. 

Q Хуманно здравеопазване и социална 
работа 

116 99 698 

R Култура, спорт и развлечения 7 .. 12 

S Други дейности 26 10 29 

Общо  927 583 3 025 

Относителен дял** 39,5% 29,7% 30,0% 
* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/ 

** Относителен дял в структурата на местната икономика 
„ .. “ - конфиденциални данни, „ - “ - няма случай  

Брой заети и наети лица и разходи за възнаграждения /хил. лв./ в нефинансовите предприятия на вторичния 
сектор в община Момчилград през 2013 г.  

По данни на: Териториално статистическо бюро Момчилград  
 

- Възможности за развитие на туризма в община Момчилград  
Община Момчилград притежава потенциал за развитие на природен /екотуризъм/, 

културно-исторически, религиозен, културно-събитиен, ловен и риболовен туризъм.  
На територията на общината са идентифицирани 40 археологически и исторически 

обекта, обявени за недвижими културни ценности. В обхвата на общината попада 
забележителност, обявена за групова недвижима културна ценност от национално значение - 
„Култов център - Татул“, който се състои от осем единични недвижими културни ценности.  

Сред обектите, благоприятстващи развитието на природния /екотуризъм/, се открояват: 
природен резерват „Боровец“, защитен обект „Вкаменената гора“ и природен парк „Кедик чал“, 
разположени в землището на с. Равен. В землището на с. Летовник се намира естествено 
находище на водни лилии, което привлича туристическия интерес на гостите на общината.  
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Благоприятни условия за развитието на ловния и риболовния туризъм създава 
Дивечовъден участък „Студен кладенец“.   

По данни на Общинска администрация, в община Момчилград функционират пет 
хотела, един ловен дом и една почивна станция, разположена в землището на с. Нановица. 
 

- Средства за подслон22: 
 По данни на НСИ, към края на 2013 г. на територията на община Момчилград 
функционират 3 средства за подслон, които формират 9,4% от техния брой на областно ниво. 
Броят на реализираните нощувки на местно ниво през изследваната година /8 896 бр./ 
съставлява 14,8% от нощувките в област Кърджали и 0,5% от тяхната стойност за Южен 
Централен район.  
 Реализираните приходи от нощувки на територията на общината през 2013 г. са в 
порядъка на 429 223 хил. лв. Отчетената стойност формира 22,2% в структурата на показателя за 
област Кърджали и 0,6% в структурата на показателя на ниво район от ниво 2.  

Таблица 91 

 

Средства 
за 

подслон 
/брой/ 

Легла 
/брой/ 

Легла - 
денонощия 

/брой/ 

Стаи 
/брой/ 

Реализирани 
нощувки 
/брой/ 

Пренощували 
лица /брой/ 

Приходи 
от 

нощувки 
/лв./ 

Южен 
Централен район 

556 26 718 8 668 623 13 208 1 943 153 859 387 
75 670 

003 
Област 
Кърджали 

32 1 004 326 468 526 60 010 42 106 1 938 214 

Община 
Момчилград  

3 90 32 450 63 8 896 8 028 429 223 

Средства за подслон на територията на Южен Централен район, област Кърджали и община Момчилград 
през 2013 г. По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 
- Хотели23:  

 По данни на НСИ, отчетените стойности на показателите, характеризиращи дейността 
на хотелите в община Момчилград, функционирали през 2013 г., са равни на анализираните по-
горе стойности на показателите, отнасящи се до средствата за подслон.  

Таблица 92 

 
Хотели 
/брой/ 

Легла 
/брой/ 

Легла - 
денонощия 

/брой/ 

Стаи 
/брой/ 

Реализирани 
нощувки 
/брой/ 

Пренощували 
лица /брой/ 

Приходи 
от 

нощувки 
/лв./ 

Южен 
Централен район 

347 20 097 6 486 715 10 480 1 680 053 753 938 
70 590 

143 
Област 
Кърджали 

21 757 261 168 428 53 177 36 646 1 832 599 

Община 
Момчилград  

3 90 32 450 63 8 896 8 028 429 223 

Хотели на територията на Южен Централен район, област Кърджали и община Момчилград през 2013 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

                                                           
22 Съгласно водената от НСИ статистика, към посочения брой се включват категоризирани средства за 
подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година.  
23 Съгласно водената от НСИ статистика, към посочения брой се включват категоризирани хотели с над 
10 легла, функционирали през съответната година.  
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 Въпреки отчетения ръст на сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ в структурата 
на местната икономика, развитието на туризма се свързва с влиянието на различни 
неблагоприятни фактори, оказващи задържащ ефект върху възможността за оползотворяване на 
потенциала на територията. Сред основните проблеми в развитието на туристическия сектор в 
рамките на община, се открояват: незадоволителните количествени и качествени параметри на 
някои видове инфраструктура /с пряко влияние върху развитието на сектора/, както и 
недостатъчно високият туристически интерес, несъответстващ на наличните туристически 
ресурси на територията. Стремежът към оползотворяване на съществуващия потенциал за 
развитие на туризма в община Момчилград, следва да се обвърже с предприемането на 
целенасочени мерки и дейности за популяризиране на територията на общината на българския 
и на чуждестранния туристически пазар. Провеждането на активна маркетинг кампания, 
промотираща културно-историческото и природно наследство на територията, следва да 
резултатира в обособяване на цялостен /завършен/ туристически продукт, който да повиши 
значително конкурентоспособността на сектора.  

• Основни изводи за икономическото развитие на община Момчилград: 
Извършеният анализ на местното икономическо развитие на община Момчилград, 

позволява на направим следните основни изводи:  
- Икономиката на община Момчилград включва дейности на трите икономически 

сектора /първичен, вторичен, третичен/. Стойностите на основните икономически 
показатели, характеризиращи дейността на нефинансовите предприятия, отреждат 
първо място на вторичния сектор в структурата на местната икономика, следван от 
икономическите дейности на третичния сектор; 

- Сектор C - „Преработваща промишленост“ заема убедително първо място не само в 
структурата на вторичния сектор, но и в развитието на икономиката на общинско 
ниво. През 2013 г. секторът формира 41,1% /27 146 хил. лв./ в структурата на 
реализираните нетни приходи от продажби в общината /при стойност за община 
Момчилград от 66 124 хил. лв./;  

- Водещо място в развитието на третичния сектор заема сектор G - „Търговия; ремонт 
на автомобили и мотоциклети“, който през 2013 г. формира 24,2% /16 010 хил. лв./ 
от нетните приходи от продажби, реализирани в нефинансовия сектор на общината. 
Секторът формира 66,0% от нетните приходи от продажби в третичния сектор 
/24 264 хил. лв./. Отчетените стойности отреждат на сектора второ място в 
структурата на местната икономика и първо място в структурата на третичния сектор; 

- Развитието на селското стопанство в община Момчилград се отличава с ниска степен 
на конкурентоспособност. Сред основните причини за наблюдаваните проблеми в 
сектора, се открояват:  

-Лошото финансово състояние на голяма част от земеделските стопанства и 
произтичащите в тази връзка ограничени възможности за закупуване на техника, 
отговаряща на съвременните изисквания в сектора;  
-Ниската ефективност на стопанската дейност поради недостатъчното 
провеждане на агротехнически мероприятия;  
-Липсата на големи земеделски стопанства - развитието на сектора се свързва най-
вече с функционирането на голям брой малки по размер земеделски стопанства;  
-Невъзможността за използване/поддържане на изградените хидромелиоративни 
системи; 
-Недостатъчните възможности за пазарна реализация на произвежданата 
продукция, ниската продуктивност и производителност на труда.  
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- Развитието на преработващата промишленост на територията на общината се свързва 
най-вече с функциониращите предприятия за производство на хранителни продукти 
и производство на трикотажни и текстилни изделия;  

- Относно текстилната и трикотажната промишленост, следва да акцентираме върху 
липсата на устойчивост в развитието, което крие риск от проявата на неблагоприятни 
последици върху местната икономика и върху пазара на труда. Някои особености на 
територията /неголямата отдалеченост от Р. Гърция и Р. Турция/ и на тези 
производства /необходимост от относително неголеми по обем инвестиции в 
сравнение с други производства на вторичния сектор/ благоприятстват привличането 
на чуждестранни инвестиции. От друга страна, съществуващата неустойчивост се 
свързва с липсата на дългосрочна перспектива относно нужния брой заети, както и с 
ниския размер на трудовите възнаграждения на работната сила.  

- През последните години сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ бележи ръст в 
структурата на местната икономика. Към настоящия момент обаче потенциала за 
развитие на туристическия сектор в община Момчилград остава неоползотворен. 
Сред основните препоръки относно развитието на туризма, се откроява 
необходимостта от предприемане на мерки и дейности за популяризиране на 
съществуващите възможности за практикуване на различни видове туризъм в 
общината. Успешна стъпка в стремежа към повишаване конкурентоспособността на 
сектора в община Момчилград, се явява разработването на цялостен туристически 
продукт, който включва широк набор от допълнителни услуги и анимации за 
туристите.  
 

• Прогноза за икономическото разитие на община Момчилград 
-Прогноза за икономическото развитие на община Момчилград по икономически 
сектори /КИД 2008/ - Динамичен анализ на движението на дяловете (ДАДД) 
“Dynamic Shift-Share analysis” за целите на икономическата прогноза на ОУП – 
община Момчилград 

Приложението на ДАДД има няколко различни разновидности. В планирането тази 
методика се използва като прогностичен инструмент с цел да се определи как макро-прогнозите 
за тренда на националния растеж ще повлияят на едно суб-национално ниво, например регион, 
област или община.  

Този метод позволява да се изследва икономическата конкурентноспособност на 
конкретна територия чрез използване на данни за наетите или друг показател по сектори за 
определен период. Така, факторите, засягащи конкурентноспособността във всяка от 
изследваните територии /национална, районна и общинска/ са емпирично тествани за тяхната 
значимост.        

С цел да се определи конкурентната позиция на всяка териториална суб-единица, 
поотделно се прилага ДАДД (DSSA-dynamic shift-share analysis) анализ за всяка една от тях. Това 
позволява да “изолира” конкурентната позиция на всяка по-малка територия от влиянието на 
националния тренд и т.нар. индустриален микс в динамиката на броя наети, който съществува за 
анализирания период. Отделно, индустриалният микс се улавя в самия процес на изследване. 

Техниката на анализа позволява да декомпозираме растежа на три части или компонента 
(фактори): национален растеж, индустриална структура (микс) и регионална конкуренция.   

Компонентът „Национален растеж” N измерва нарастването на броя наети, който би 
възникнал, ако всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп на изменение на 
броя на наетите. Неговото изчисляване има следния общ вид:  
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За БВП За наети 

 (1) N = S [Ny * Ri]                                  или 
 

 
където: 
Ny - темпът на растеж на БВП през изследвания 
период; 
Ri - процентът на БВП, произведен в 
икономически сектор i; 
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където: 
ei  - заетостта в сектор i; 

tE - националната заетост в края на периода; 
1−tE  - националната заетост в началото на 

периода; 
Ефектът на индустриалната структура I или Si улавя влиянието на индустриалната 

структура на националната икономика върху регионалната заетост или ръста на БВП. Страна с 
концентрация на бързо растящи индустрии ще има позитивен ефект на индустриалната 
структура. Обратно, страна с концентрация на бавно растящи индустрии ще има негативен 
ефект на индустриалната структура върху региона.  

Към настоящия етап на развитие на България редица производства отчитат бързо 
нарастване на броя наети спрямо средно европейските стойности. Причините за това са 
няколко. Първо, редица “прохождащи” подсектори имат изключително ниска база за сравнение 
и появата на всяка нова по-голяма фирма дава осезаем ефект в общите данни за заетостта. 
Второ, страната ни отчита и по-високи темпове на ръст на БВП от редица страни на ЕС (27), 
като причините за това са сходни.  
Ефектът на индустриалната структура се представя от следното уравнение:   

За БВП                                                         За наети 
(2) I = S [Ri * (Ni - Ny)]                              или 
 
където:  
Ni – националният темп на растеж на индустрията 
i. 
Ny - темпът на растеж на БВП през изследвания 
период; 
Ri - процентът на БВП, произведен в 
икономически сектор i; 
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където:  
1−te  - местната заетост в началото на периода;

tE - националната заетост в края на периода; 
1−tE  - националната заетост в началото на 

периода; 
Si  -  ефекта от секторния дял; 

Регионалният конкурентен ефект, РКЕ или Ri, измерва разликата между регионалния и 
националния индустриален темп на растеж. Той показва дали съответния сектор или подсектор 
е адаптивен в регионален аспект. Ако след изчисляване на националния темп на растеж и на 
индустриалния микс на съответния регион, той има позитивни стойности, то се предполага, че 
регионът/общината има някакви сравнителни предимства, които осигуряват икономически 
постижения, превъзхождащи националния темп на растеж в съответния подсектор и/или като 
цяло. Това може да се изрази чрез следното уравнение:  

За БВП                                                         За наети 
(3) РКЕ = S [Ri * (Si - Ni)]                       или 
 
където:  
S i – темпът на растеж на индустрията i в 
изследвания регион; 
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където:  
Ri - ефектът от регионалния дял; 

Чрез комбиниране на уравнения (1), (2) и (3) се установява общото влияние на 
националния спрямо регионалния БВП, на съответния сектор и на регионалната икономика.    
Следното уравнение илюстрира процедурата:  
(4) Реален ръст на БВП = S [Ny * Ri] + S [Ri * (Ni - Ny)] + S [Ri * (Si - Ni)]  
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 или  
Реалният ръст на заетостта и разпределение на влиянието в изследваната територия се определя 
както следва:   

(5) te - 1−te  = 
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(6) te - 1−te  = Ni + Si + Ri 
Финалната процедура на формула (6) изисква да се направи верификация на получения 

резултат.  
Той се основава на логиката, че регионалният растеж е равен на сбора от регионалния 

дял и изменението, или  
 
 

G  (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + S (изменението/shift/) 
           
 

От своя страна изменението се поделя на: Диференциален дял и Пропорционален дял 
                                                                                       (Sd)                                   (Sp) 

или  
G  (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + Sd + Sp (изменението/shift/) 

 
Настоящата прогноза за нуждите на ОУП на община Момчилград се прилага подходът, 

използващ данни за броя наети по трудово или служебно правоотношение за периода 2008-
2013. В началото на периода влизат в сила последните изменения в структурата на КИД 2008 
(A21). С помощта на изчисляването на коефициент на локализация (LQ) на база данните за 
наети,  се търси местоположението на секторите в двумерно пространство. Целта е да се 
определят сектори, които притежават сравнителни предимства, базови са за регионалната 
икономика на община Момчилград и са носителите на растеж, но разпределен спрямо 
националния импулс, секторния дял и регионалната адаптивност.     

Прилаганата разновидност на ДАДД налага изчисляването на диференциален и 
пропорционален дял, чрез които се търси каква е степента на конкурентноспособност на 
секторите на регионалната икономика.  

 
Диференциален ефект - известен също като: 
• Ефект на местния фактор; 
Диференциалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която се 

дължи на факта, че регионалните/локални индустрии могат да се развиват в различна степен и 
посока от същия сектор в национален мащаб.  

 
Пропорционален ефект - известен също като:  
• Индустриален микс (смесен) ефект; 
Пропорционалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която 

може да се обясни със съединяване, смесване на икономическите дейности на региона в 
комбинация с общата национална тенденция в развитието на отделните икономически сектори. 
Пропорционалният дял или ефект възниква от факта, че на национално ниво някои сектори 
нарастват по-бързо или по-бавно от други.  

Заедно пропорционалният и диференциалният ефект формират общата промяна (Total 
shift).     
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След като се направят необходимите изчисления и анализи, се пристъпва към 
верификация на получените данни. Това става чрез изчислителен метод със следния общ вид:  

Категория  Формули на числови стойности 
1 Обща заетост в региона в 

началото на периода  
(-) 1−te  

2 Обща заетост в региона в 
края на периода 

te  

3 Реална промяна в 
заетостта /ръст/ 

= te - 1−te   
+ 

4 Националният компонент 
в ръста на заетостта  (-) 
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5 Обща промяна /Total 
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6 • Диференциален ефект 
te - +−1te ×−1te 
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7 • Пропорционален 
ефект  
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За да е сигурен крайният резултат е необходимо сборът на категориите от 1 до 4 да бъден 

равен на сбора от категориите 6 и 7, тоест на категория 5 – общата промяна (Total shift). 
 В настоящата прогноза се използва показателят „Наети лица по трудово или служебна 

правоотношение” по икономически сектори на КИД 2008.  
По дефиниция наети лица24 са:  

• Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно 
Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по 
силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата 
на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали 
договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време. 

Предложената методология позволява да се извърши задълбочен разрез на секторите на 
икономиката на ЮЦР от ниво 2 и община Момчилград.  
 

• Анализ на национално ниво и Южен централен район 
Използването на ДАДД позволява да се установят с голяма точност постигнатите от 

икономическите сектори резултати по отношение на заетостта.  Анализът позволява да се 
разкрие до каква степен националните тенденции стимулират или забавят развитието, как се 
отразяват секторните изменения на региона и накрая как самия регион се адаптира.  

В национален мащаб положителен темп по отношение на броя наети имат секторите A, 
J, K, Q, R и S. Всички останали сектори имат негативен темп. Това поражда и негативно 
национално влияние в тези сектори.  

На национално ниво най-значително е намаляването на наетите в секторите 
строителство /F/, B /добивна промишленост/, C /преработваща провишленост/ и О 
/държавно управление/. Налице е ускорен процес на деиндустриализация на страната 

                                                           
24 Източник: www.nsi.bg 
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независимо от редица мерки насочени към стимулиране на нефинансовия сектор, което ярко се 
илюстрира от броя наети. Особеността е, че при миграция на работната сила към сектора на 
услуги тя загубва своите произвоствени традиции и навици и много трудно се връща към 
производстевин дейности.  

 
Фиг. 43 

 

Секторите, които почти не променят своето състояние по отношение на броя 
наети са E, G, H, I, K, L, M, и Р. Всички те имат темп на изменение не по-голям от 7%.  
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ЮЦР – Динамичен анализ на движението на дяловете на ЮЦР 2008-2013г. спрямо България 2008-2013г. Таблица 93. 

КИД  
2008 

Икономически  
дейност (A21) 

България  
2008 

България  
2013 

Промяна  
% 

ЮЦР  
2008 

ЮЦР  
2013 

Промяна 
% 

Очаквана  
заетост на база  

-9,37% 

State  
Growth 
 Effect 

Обща  
промяна 

Очаквана  
промяна 

Диф. 
ефект 

Проп.  
ефект 

LQ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 

А 
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 

65580 70235 7,10 12255 13000 6,08 11103,03 -1151,97 1896,97 13124,88 -125 2021,85 0,60 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 29611 24268 -18,04 5619 4164 -25,89 5090,81 -528,19 -926,81 4605,11 -441 -485,70 0,56 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 608206 489948 -19,44 140367 121692 -13,30 127172,50 -13194,50 -5480,50 113074,40 8618 -14098,10 0,81 

D 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 
ГОРИВА 

34706 31337 -9,71 3973 4378 10,19 3599,54 -373,46 778,46 3587,33 791 -12,21 0,46 

E 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

34034 35222 3,49 6537 5376 -17,76 5922,52 -614,48 -546,52 6765,18 -1389 842,66 0,50 

F СТРОИТЕЛСТВО 241400 128947 -46,58 38255 19377 -49,35 34659,03 -3595,97 -15282,03 20434,41 -1057 -14224,62 0,49 

G 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

396932 370716 -6,60 65045 57679 -11,32 58930,77 -6114,23 -1251,77 60749,00 -3070 1818,23 0,51 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 146987 137131 -6,71 21972 21852 -0,55 19906,63 -2065,37 1945,37 20498,70 1353 592,07 0,52 

I 
ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

108878 111788 2,67 17108 17400 1,71 15499,85 -1608,15 1900,15 17565,25 -165 2065,40 0,51 

J 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

59943 70961 18,38 3994 3523 -11,79 3618,56 -375,44 -95,56 4728,13 -1205 1109,56 0,16 

K 
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ  

53210 56709 6,58 4634 4105 -11,42 4198,40 -435,60 -93,40 4938,72 -834 740,32 0,24 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 24800 23627 -4,73 2856 2778 -2,73 2587,54 -268,46 190,46 2720,92 57 133,38 0,38 

M 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

70570 70542 -0,04 5762 6210 7,78 5220,37 -541,63 989,63 5759,71 450 539,34 0,29 

N 
АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

104124 122231 17,39 12299 14551 18,31 11142,89 -1156,11 3408,11 14437,78 113 3294,88 0,39 

O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 129422 113791 -12,08 20874 18005 -13,74 18911,84 -1962,16 -906,84 18352,93 -348 -558,91 0,52 

P ОБРАЗОВАНИЕ 171363 164469 -4,02 34002 31327 -7,87 30805,81 -3196,19 521,19 32634,09 -1307 1828,27 0,62 

Q 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 

126402 136480 7,97 23273 24453 5,07 21085,34 -2187,66 3367,66 25128,55 -676 4043,21 0,58 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 31586 31793 0,66 4256 4570 7,38 3855,94 -400,06 714,06 4283,89 286 427,96 0,47 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 30340 36208 19,34 4313 4761 10,39 3907,58 -405,42 853,42 5147,17 -386 1239,59 0,43 

Общо    2468094 2226403 -9,79 427394 379201 -11,28 387218,96 -40175,04 -8017,96 378536,16 665 -8682,80   

  .. Конфиденциални данни                           
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Данните получени за темпа на нарастване на наетите по сектори показват, че районът 
има положителен темп на нарастване в секторите A, D, I, M, N, Q, R и S. Във всички останали 
случаи темпът е отрицателен. Този резултат показва положителен темп в 7 от 19 сектора и по 
същество показва, че районът следва националните тенденции в икономическо отношение. 
Най-значителен позитивен темп от секторите имат A, D, M, N, R и S  над 5%.  

Можем да интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи групи. 
Първата група (1) обхваща секторите, в които районът следва националния тренд без оглед на 
това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които 
темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е 
положителен или отрицателен.  
Към първата група са секторите: 
(1) A, B, C, F, G, H, I, L, N, O, P, Q, R, S. Всички те следват националната тенденция в своя 
темп на развитие по отношение на заетостта. Това не е изненадващо, тъй като районът е 
водещ в икономическо отношение и формира значителна част от националния тренд. Тази 
група можем да поделим на две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).   
(1.1.) С положителен – A, I, N, Q, R, S; 
(1.2.) С отрицателен -  B, C, F, G, H, L, O, P; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – D, E, J, K, M;  
По отношение на заетостта на съответния сектор в района можем поделим втората група на 
две подгрупи с отрицателен и положителен темп. След като един сектор попадне в една от 
тези подгрупи, то задължително националния темп е обратен по знак.  
(2.1.) С положителен районен темп – D, M; 
(2.2.) С отрицателен районен темп – E, J, K. 
Интерпретацията на резултатите за ЮЗРП: 

 Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите които допринасят най-много за 
заетостта са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие, който 
в случая е позитивен. Следователно, в бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще 
бъде също позитивен, като някои сектори ще имат и позитивен диференциален ефект. По 
отношение на група 1.2. можем да кажем, че тези сектори са групата на най-бавно развиващите 
се за района. Те, освен че регистрират негативен районен темп, имат и негативен национален 
темп. Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект, но 
някои от тях могат да имат положителен диференциален ефект. Така или иначе, тяхното 
значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.   

Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Тоест, 
те се развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към 
първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в 
района, но тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план. 
Следователно, районът разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство, което 
преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите, които в нашия анализ 
осигуряват позитивния диференциален ефект заедно с някои от подсекторите от подгрупа 1.1.     

Втората подгрупа (2.2) включва подсекторите, които в районен план имат негативен 
темп, но в национален положителен. Това са секторите в които районът губи бързо наети, 
защото, след като в национален план секторът е нарастващ, то има други райони в страната, в 
които заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. Тези 
сектори могат да допринесат, както положителен така и отрицателен диференциален и/или 
пропорционален ефект.   

-Приложение на ДАДД спрямо броя на наети по сектори на КИД 2008 за община 
Момчилград за периода 2008 – 2013 г.   
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 От данните получени за темпа на нарастване на заетостта по сектори става ясно, че 
общината има положителен темп на нарастване в секторите A, B, C, G, H, I и J . Във всички 
останали случаи темпа е отрицателен.  

Можем да интерпретираме получените данни, като ги разделим на две големи групи. 
Първата група (1) обхваща секторите, в които общината следва националния тренд, без оглед 
на това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които 
темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е 
положителен или отрицателен.  
Към първата група са секторите: 

(1) A, D, F, G, I, J, L, O. Всички те следват националната тенденция в своя темп на 
развитие по отношение на наетите. Тази група можем да поделим на две подгрупи с 
положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).   

(1.1.) С положителен - A, I, J, ;  
(1.2.) С отрицателен -  D, F, G, L, O; 
(2.) Към втората голяма група принадлежат – B, C, E, H, K, M, N, P, Q, R, S;  
По отношение на заетостта на съответния подсектор в общината можем да ги поделим 

на две подгрупи с отрицателен и положителен темп секторите в общината. След като един 
сектор попадне в една от тези подгрупи, то задължително националния темп е обратен по 
знак.  

(2.1.) С положителен местен темп – B, H;  
(2.2.) С отрицателен местен темп -  C, E, K, M, N, P, Q, R, S 

Интерпретация на резултатите за Община Момчилград: 
 Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите, които допринасят най-много за 

заетостта, са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие, които 
в случая е позитивен. Следователно в бъдеще пропорционалният ефект към тези подсектори 
ще бъде също позитивен, като някои сектори ще имат и позитивен диференциален ефект. 
Група 1.2. са секторите на най-бавно развиващите се за общината. Те освен, че регистрират 
негативен общински темп, имат и негативен национален темп. Следователно тези сектори в 
бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект, но някои от тях могат да имат 
положителен диференциален ефект. Тяхното значение за регионалната икономика в бъдеще 
ще намалява.   

Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Те се 
развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към 
първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в 
общината, но тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план. 
Следователно общината разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство, което 
преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите, които в нашия анализ 
осигуряват позитивния диференциален ефект, заедно с някои от секторите от подгрупа 1.1.  
На територията на община Момчилград за периода 2008-2013г. в тази група са B и H;. Втората 
подгрупа (2.2) включва секторите, които в общински план имат негативен темп, но в 
национален положителен. Това са секторите, в които общината губи бързо наети, защото, след 
като в национален план секторът е нарастващ, то има други области и общини в страната, в 
които заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. Тези 
сектори могат да допринесат както положителен, така и отрицателен диференциален и/или 
пропорционален ефект.   
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Община Момчилград – Динамичен анализ на движението на дяловете за периода 2008-2013г. спрямо България 2008-2013г. Таблица 94 

КИД 
2008 

Икономически 
дейност (A21) 

Българи
я  

2008 

България  
2013 

Пром
яна  
% 

Общ. 
Момчилград  

2008 

Общ. 
Момчилград 

2013 

Промян
а  
% 

Очаквана 
 заетост  

-9,79 

State Growth  
Effect 

Обща  
промяна 

Очаквана  
промяна 

Дифер. 
 ефект 

Пропор. 
ефект 

LQ. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 
А СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 65580 70235 7,10 32 35 9,38 33,72 1,72 1,28 34,27 1 0,55 0,01 
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 29611 24268 -18,04 28 36 28,57 29,50 1,50 6,50 22,95 13 -6,55 0,03 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 608206 489948 -19,44 1050 1115 6,19 1106,34 56,34 8,66 845,84 269 -260,50 0,05 

D 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 34706 31337 -9,71 

27 17 -37,04 28,45 1,45 -11,45 24,38 -7 -4,07 0,01 

E 
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 34034 35222 3,49 

25 12 -52,00 26,34 1,34 -14,34 25,87 -14 -0,47 0,01 

F СТРОИТЕЛСТВО 241400 128947 -46,58 190 98 -48,42 200,20 10,20 -102,20 101,49 -3 -98,70 0,02 

G 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 396932 370716 -6,60 

245 226 -7,76 258,15 13,15 -32,15 228,82 -3 -29,33 0,01 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 146987 137131 -6,71 15 35 133,33 15,80 0,80 19,20 13,99 21 -1,81 0,01 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 108878 111788 2,67 125 174 39,20 131,71 6,71 42,29 128,34 46 -3,37 0,03 

J 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 59943 70961 18,38 

17 22 29,41 17,91 0,91 4,09 20,12 2 2,21 0,01 

K 
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ  53210 56709 6,58 

12 5 -58,33 12,64 0,64 -7,64 12,79 -8 0,15 0,00 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 24800 23627 -4,73 15 2 -86,67 15,80 0,80 -13,80 14,29 -12 -1,51 0,00 

M 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 70570 70542 -0,04 

23 17 -26,09 24,23 1,23 -7,23 22,99 -6 -1,24 0,00 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 104124 122231 17,39 

15 8 -46,67 15,80 0,80 -7,80 17,61 -10 1,80 0,00 

O 
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 129422 113791 -12,08 

12 6 -50,00 12,64 0,64 -6,64 10,55 -5 -2,09 0,00 

P ОБРАЗОВАНИЕ 171363 164469 -4,02 85 40 -52,94 89,56 4,56 -49,56 81,58 -42 -7,98 0,00 

Q 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 
РАБОТА 126402 136480 7,97 

150 99 
-34,00 

158,05 8,05 -59,05 161,96 -63 3,91 0,01 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 31586 31793 0,66 12 7 -41,67 12,64 0,64 -5,64 12,08 -5 -0,57 0,00 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 30340 36208 19,34 25 10 -60,00 26,34 1,34 -16,34 29,84 -20 3,49 0,01 

Общ
о    2468094 2226403 -9,79 2103 1964 -6,61 

2215,85 
112,85 -251,85 1809,76 154 -406,08   

  .. Конфиденциални данни                           
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-Определяне на секторите на конкуретноспособността на община Момчилград за 
периода 2008-2013 

Чрез пространствена прогноза /пространствен SWOT анализ/ ще се разкрият онези 
сектори, които притежават силни и слаби страни, възможности и заплахи. На база изчислените 
данни от ДАДД за диференциален ефект /или Ri – най-важен от гледна точка на регионалната 
конкурентноспособност/ и Локализационен коефициент /LQ – разкриващ базовите подсектори/.     

При избора на показатели, които да се използват се работи с презумпцията, че LQ е 
индикатор показващ силни или слаби позиции на отделните сектори в изследваната територия. 
Докато индексът на регионалния дял (Ri) улавя моментните благоприятни или неблагоприятни 
тенденции и измерва регионалната конкурентноспособност.    

За целите на матрицата редуцираме LQ с една единица. По отношение на LQ най-важен е 
фактът, че секторите с LQ по-малки от единица се считат, за не достатъчно 
концентрирани/локализирани. Стойностите за Ri остават в същия вид. Получените “координати” 
за всеки сектор на в община Момчилград се разполагат в квадрантите на двумерна координатна 
система. Данните за Ri се получават по следната формула:   

По правило всички сектори, които се намират в квадрант 1 имат най-голяма роля за 
нарастването на заетостта през изследвания период. Нещо повече, тъй като те са концентрирани от 
национална гледна точка и местните усилия също са допринесли за позитивен диференциален 
ефект. Следователно можем да очакваме, че в средносрочно бъдеще тези сектори ще осигуряват в 
най-голяма степен социално-икономическото развитие на общината.На територията на община 
Момчилград има един сектор попадащ в квадрант 1 и това е сектор С.  

В квадрант 2 попадат подсекторите, които се определята като “наследени”. Тези сектори 
имат LQ над единица, но през изследвания период губят конкурентноспособност и намаляват своя 
дял в заетостта. Въпреки това, те остават със силни позиции, тъй като заемат значителен дял от 
заетостта в съответния сектор в национален план. Това е групата от подсектори, от която някои тях 
могат чрез целенасочени икономически мерки да преминат към групата на квадрант 1. Община 
Момчилград не разполага със сектори от квадрант 2.  

В квадрант 3 попадат секторите, които имат най-негативната позиция. Към настоящия 
момент те са недостатъчно концентрирани и са намалили регионалната си конкурентноспособност 
като са загубили значителен брой наети. В случая с община Момчилград, тук се намират най-голям 
брой сектори.  

В квадрант 4 попадат секторите, които не са концентрирани в общината от национална 
гледна точка, но през изследвания период са допринесли за повишаването на заетостта в 
изследваната територия – община Момчилград. Тези сектори, заедно с тези от квадрант 1, 
притежават конкурентно предимство и увеличават наетите си, респективно инвестициите и 
производството си. Те играят ролята на допълнителен импулс за развитие и техния темп на 
нарастване в най-голяма степен ще се доближава до тези от квадрант 1. Двата квадранта 1 и 4 
формират групата подсектори източници на регионалната конкурентноспособност /общо 5 

Където:  
tei - местната заетост в края на периода; 

1−te  - местната заетост в началото на периода; 
tE - националната заетост в края на периода; 

1−tE  - националната заетост в началото на периода; 
Ri  -  ефекта от регионалния дял; 
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сектора/, към които можем да добавим и А и G поради развитето на земеделските дейности в 
селските райони и търговията.  

- Пространствена SWOT матрица на регионална конкурентноспособност по сектори 
за периода 2008-2013г. – община Момчилград 

 

 

• Прогноза за икономическата система на община Момчилград на база ефект на 
мултипликатора  
Въздействието на ефекта на мултипликатора и прогнозирането на растежа в един конкретен 

регион може да бъде изследвано чрез уравнение на мултипликатора. Мултипликаторния ефект, 
както на регионално, така и на градско ниво на свързано с понятията на регионалните експортни 
бази като първоначален източник на растежа. Тези сектори са отбелязани като експортно 
ориентирани или често наричани още „икономическа база”.  Основно се различават по това, че се 
стремят по-скоро да открият и установят онези стоки и услуги, които регионът изнася, отколкото да 
установят всички продукти, които регионът произвежда със собствените си фактори и условия. 
Същността на експортнобазираната теория се основава на факта, че всеки регион в случая община 
Момчилград, има два фундаментално различаващи се сектора в икономиката:  

1. Експортно ориентирани сектори (Еех) – включват всички дейности, за които ефективното 
търсене е външно за региона и основната част от продукцията се изнася. Тези сектори 
осигуряват по-голямата част от нетните парични потоци в региона.  

2. Местни сектори (Еres) – включват се всички сектори, за които ефективното търсене е 
вътрешно за региона. Това са производствените системи, които всекидневно обслужват 
потребностите на местното население.   
Събрани заедно, двата типа сектори формират общата икономическа структура на региона.  

Експортно ориентираните сектори са онези, които играят водеща роля при първоначалното 
стартиране на икономическото развитие. Тези сектори определят нивата на абсолютните приходи 
в региона и предопределят успеха и стабилността на местно базираните индустрии. Те са онези 
сектори, които придават ефекта на измененията в националната икономика в местния регион или 
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диференциалния ефект от модела на ДАДД. Общото допускане може да бъде разписано така: 
нивото на местните икономически дейности по отношение на заетост, приходи и др., е функция на 
експортно ориентираните икономически дейности. Нещо повече, ако допуснем, че тази 
взаимовръзка е относително стабилна за определен период от време – т. е. пропорцията между 
експортно ориентираните и местно ориентираните сектори е стабилна, то тогава е възможно да 
изчислим влиянието на промяната в експортно базираните сектори върху местните сектори и 
следователно върху цялата икономика и да извършим прогноза.  

Например: ако регион разполага с общо 100 000 души работна сила, като в експортно 
ориентираните сектори са заети 40 000, а в местните – 60 000, това означава, че съотношението 
между местни и експортно ориентирани дейности е 1,5. С други думи, за всеки две създадени 
допълнително работни места в експортно ориентираните сектори, ще генерират 3 нови работни 
места в местните сектори. От тази гледна точка бихме могли да изчислим общото въздействие при 
нарастването на експортно ориентираните сектори. Например разкриването на ново предприятие, 
което създава работа за 200 души, ще създаде 300 нови работни места в местните сектори. Така 
общият кумулативен ефект би се равнявал на 500 нови работни места.  

Уравнението на икономическия мултипликатор има следния общ вид: 

 
където: Et е общата заетост  
Ex – заетостта в експортно базираните сектори.  
а – параметър, на който определя взаимовръзката между експортно базираните и местните 
икономически дейности. Например ако заетоста в местните сектори е 75%, то а ще има стойност от 
0,75.  

Трябва задължително да се отбележи, че мултипликаторното съотношение действа и в 
обратния смисъл. Например, затварянето на предприятия в експортно ориентираните сектори 
задължително ще доведе до много по-голяма загуба на работни места в местните сектори. Това 
пряко се отчита от пропорционалния ефект в ДАДД на община Момчилград.  

За целите на прогнозата ще определим експортно ориентираните сектори и местните 
сектори.   

Експортно ориентирани: А, B, C, D, G, I, J, K, M, R. Всички те обхващат 1632 от всички 
наети за 2013г. или 83,10% от всички наети. В общината за 2013г. са получени 66 124 хил. лв. нетни 
приходи от продажби от нефинансовите сектори. В резултат на един нает се падат по 33,61 хил. 
лева нетни приходи от продажби.   

Местни сектори: Е, F, H, L, N, O, P, Q, S. като всички те обхващат 322 наети. Коефициентът 
между експортно ориентирани и местни сектори е 0,19. Това означава, че създаването на едно 
работно място в експортно ориентиран, ще създава 1,5 в местните сектори. На база горната логика, 
то параметър а има стойност 0,17. Трябва да имаме предвид, че община Момчилград изпитва 
намаляване на наетите през целия наблюдаван период. Тъй като това е сегашното съотношение за 
периода 2008-2013 ще приемем, че при стойност от 0,17 той отразява реалистичния сценарии на 
развитие. Параметър  а със стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на 
параметър а от -0,10 би представлявал песимистичния вариант на развитие. Тази прогноза допуска 
нарастване на броя на наетите във всички варианти за развитие, тъй като сегашната икономическа 
система няма да може да реализира растеж, без физическо нарастване на броя на наетите.  

При така поставените условия може да извърши средната обща прогноза за броя наети за 
период от 20 години, до края на 2035г.:  
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Таблица 95 

КИД 
2008 

Икономически 
дейност (A21) 

Общ.  
Момчилград  

2013 

Оптимистичен 
a = 0,30 

Реалистичен 
a = 0,17 

Песимистичен 
a = -0,10 

  1 2 3 4 5 

А 
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 

35 50,00 42,17 31,82 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 36 51,43 43,37 32,73 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 1115 1592,86 1343,37 1013,64 

D 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

17 24,29 20,48 15,45 

E 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

12 17,14 14,46 10,91 

F СТРОИТЕЛСТВО 98 140,00 118,07 89,09 

G 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ 
И МОТОЦИКЛЕТИ 

226 322,86 272,29 205,45 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 35 50,00 42,17 31,82 

I 
ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

174 248,57 209,64 158,18 

J 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

22 31,43 26,51 20,00 

K 
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ  

5 7,14 6,02 4,55 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2 2,86 2,41 1,82 

M 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

17 24,29 20,48 15,45 

N 
АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

8 11,43 9,64 7,27 

O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 6 8,57 7,23 5,45 
P ОБРАЗОВАНИЕ 40 57,14 48,19 36,36 

Q 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 

99 141,43 119,28 90,00 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 7 10,00 8,43 6,36 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 10 14,29 12,05 9,09 

Общо 1964,00 2806 2366 1785 

 С оглед на реалистичността на прогнозата в следващите 20 години нека допуснем 
икономически растеж от 1,5 % на годишна база. При тази консервативна прогноза към 2035г. при 
пропорционално нарастване на нетните приходи от продажби, стойността би била 45,27 хил. лв на 
един нает.  

Таблица 96 

 Оптимистичен 
a = 0,30 

Реалистичен 
a = 0,17 

Песимистичен 
a = -0,10 

Нетни приходи от 
продажби 2035г. хил. лв.  

127008,50 107115,61 80823,59 

 

 От данните е видно, че дори при песимистичния вариант, икономически растеж по 
отношение на нетни приходи, БВП и БДС ще се реаализира. Той ще произтича от все по-високите 
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технологии, обновяването на икономическите сектори, националния растеж, както и други 
фактори с външен характер.  
 

2.Прогноза за пространствено развитие: 
2.1 Основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на 

натоварване 
 
Основната цел на Общия устройствен план на Община Момчилград е да даде цялостна 

концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, 
ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на 
задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната уредба за устройство на 
територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и 
устойчиво развитие. 

Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на Община 
Момчилград – 48, както и землището на общинския център – гр. Момчилград 

 
2.1.1 Универсални задачи на ОУП. 

- Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на 
съставните и структурните й части – местоположението и границите на урбанизираните 
територии; земеделските територии; горските територии; защитените територии; нарушените 
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение 

 - Регламентиране на общия режим на устройство по отношение на всяка от териториите, 
както и на извънселищните територии – изключителна държавна, публична, държавна и 
публична общинска собственост, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното 
опазване, използване, изграждане и развитие. 

 - Определяне на насоките и устройствените мерки за усъвършенстване на структурата на 
селищната мрежа, вкл. селищните елементи без собствен демографски ресурс за развитие. 

 - Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура и 
определяне съответстващото усъвършенстване на транспортните мрежи. 

 - Обосноваване развитието на системите на техническата инфраструктура на територията 
и определяне разположението на мрежите и съоръженията им, вкл. връзките им с териториите на 
съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение 

 - Регулиране на взаимодействието между устройството на територията и природната й 
среда и регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други 
ресурси, както и дефиниране на необходимите компенсационни мероприятия. 

 - Създаване на условия за социализация на обектите на културно-историческото 
наследство и природните забележителности. 

 - Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 
бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и 
защита. 

 - Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени 
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита 
съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ. 

 - Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на общата 
последователност на реализиране на устройствените мероприятия, ангажиращи публични 
инвестиционни и други ресурси. 
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2.1.2 Пространствено развитие 
Преобладаващата селищна структура на Община Момчилград не е компактната, като това 

се обуславя от природогеографските условия. Населените места са съвкупност от различни 
махали и отделни жилищни сгради разхвърлени неравномерно по територията на всяко землище. 
Планинския релеф е в основа на този начин на формиране на жилищните зони. 

В западната част на Общината е разположен общинския център гр Момчилград. 
Всички населени места са достъпни по Републиканската и общинската пътни мрежи. 
Предвижданията на ОУПО Момчилград за пространствено развитие са насочени основно 

към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни 
инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и 
доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните проекти.  

Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж 
към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените 
демографски процеси, природните дадености и потенциала за развитие на логистични и 
производствени бази. 

 

2.1.3 Основно предназначение на териториите 
 Териториалната структура на Община Момчилград според вида на територията се дели на: 

- Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 

- Територии на транспорта 

- Земеделски територии; 

- Горски територии;  

- Територии, заети от води и водни обекти; 

- Защитени територии; 

- Нарушени територии за възстановяване. 

 

2.1.4 Развитие на териториите 
Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с 

общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, 

които са „строителна граница на населено място“. 

За територията на Община Кирково има действащи актуални цифрови модели на картите 

на възстановената собственост (КВС). 

Предвиждания на ОУПО Момчилград за разширяване на строителните граници на 

населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до 

населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, 

но са разпръснати, самостоятелни или не са в обособени зони.  

Основното при разработването на ОУПО е за всяко населено място да се даде възможност 

за развитие, въпреки негативната прогноза за икономическото и демографското развитие на 

района. В близост до всяко населено място или махала или селищно образувание да се предвидят 

територии с възможност за смяна на предназначението. 

При пътните възли, при входовете и изходите от населените места се предвиждат терени със 

смесена функция, като целта е да се осигури възможност за строителство на различни сгради във 
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функционално отношение /обществени – хотели, мотели, бензиностанции, жилищни, 

производствени или складови/. 

Задължително се предвижда увеличаване на терените на гробищните паркове. На места 

където съществуващите гробищни паркове граничат с терени общинска собственост отреждането 

за озеленяване /т.е гробищен парк/, а на места където собствеността е частна е предвидена 

възможност за смяна на предназначението на земята.  

При стопанските дворове и производствените бази са предвидени територии с Пп или Смф 

предназначение. По този начин се цели увеличаване на възможността за инвестиции и набавяне 

на повече работна ръка в регионите, а от там и увеличаване на икономическия и демографския 

ръст. На север от гр. Момчилград е разположена Пп зона на града. Това и близостта на 

трансграничен коридор 9 (път I-5 от републиканската пътна мрежа) обуславя сформирането на  

Смф зона с възможност за строителство на различни сгради – може да се изградят 

административни и обслужващи сгради към производствения център, различни хипермаркети и 

шоуром сгради на различни фирми /обществени, производствени, жилищни сгради/. Целта е 

развитието на чистото производството, превличането на инвеститори от страната и чужбина за 

разполагане на логистични бази, складови бази и малки производствени предприятия в тази част 

на града. В най- северната част и най-близо до път I-5 се предвижда зона Ов за строителство на 

мотели, хотели, заведения за обществено хранене и др. 

Развитието на този северната индустриална зона ще се подпомогне и при изграждането на 

трансграничния газопровод преминаващ от север на юг през територията на общината и в 

непосредствена близост до Момчилград. При евентуално захранване на града с газ това би 

намалило значително разходите за отопление и топла вода. Това важи с пълна сила за 

производствените и обществените сгради. 

На югозапад по жп линията се доразвива съществуващата промишлена зона на града, като 

там също се предвиждат Смф терени. По същият начин в посока с. Плешинци и с. Соколино се 

развиват двете съществуващи Пп зони. Използват се Смф зони защото те дават по-голяма 

свобода при строителството и има възможност от чисто производствена зона да се развие в 

бизнес зона с офиси, администрация, хотели и др. 

Покрай реката на запад се предвиждат ЗЗдоп терени, което предразполага за ощепо-голямо 

развитие на града при евентоален голям икономически растеж или при инвестиции насочени към 

развитиена курорет, вилен или друг вид туризъм или при увеличаване на нуждата 

производствени, обществени или жилищни терени. 

На територията на Община Момчилград има много природни и археологически паметници, 

които трябва да се използват за развитие на туризма, хотелиерството и услугите. 

Край с. Птичар е предвидена Ов зона.  Селото е в  планината, с уникална природа, спокойно 

и тихо място, до р.Върбица, близко до път I-5 и жп. линията, което дава възможност за развитие 

на туризма – малки семейни хотели, къщи за гости с автентичен местен вид. Да се привлекат 

туристи с добрия и чист въздух, красива природа, с цел пълен отдих и почивка. 

 

 

 



                                              ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД  
                                                                                                        Предварителен проект 

 

 200

За останалите населени места са приложени няколко принципа: 

- При пътните възли, при входовете и изходите от населените места се предвиждат терени 

със смесена функция /Смф/, като целта е да се осигури възможност за строителство на 

различни сгради във функционално отношение /обществени – хотели, мотели, 

бензиностанции, жилищни, производствени или складови/. 

- Чрез използването на  ЗЗдоп / Земеделски територии с устройствен режим с допустима 

смяна на предназначението/ да се даде право на развитие във всички посоки на 

територията на населеното място 

- Чрез използването на  ЗЗдоп / Земеделски територии с устройствен режим с допустима 

смяна на предназначението/ да се намери възможност за свързване на отделни махали 

към центъра на населеното място. 

- Чрез използването на  ЗЗдоп / Земеделски територии с устройствен режим с допустима 

смяна на предназначението/ да се даде право на развитие на населените места попадащи в 

Защитени местности или зони. 

- При възможност е осигурено увеличаване на гробищните паркове 

- При наличие на съществуваща Пп зона или стопански двор е предвидено неговото 

разширяване. 

Приложени /Приложения/са баланси на проектните устройствени зони за отделните 

населени места. 

 

2.1.5 Показатели за застрояване 
Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ и те са 

следните за основните видове устройствени зони и територии: 

Таблица 97 
Наименование 

На зоната 
Макс. Плътност на застр. 

(%) 
Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жм 60 1,2 40 10м (3 ет.) 
Смф 60 2 30 15м (5 ет.) 
Пп 80 2,5 20 10м (3 ет.) 
Ов 40 08 50 7м (2 ет.) 
Ок 30 1,5 50 7м (2 ет.) 

ЗЗдоп С право на смяна на предназначение в Жм, Смф, Пч и Пс, Ов, Оз и Ок /Според 
решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи/ 

Баланс на територията на Община Момчилград /съществуващи и проектни/ 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
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ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ /нови 
територии/ 

ОБЩО СЪЩЕСТВУВАЩО И 
ПРОЕКТНО 

I 
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

площ 
(ха) 

% от 
територията 

площ 
(ха) 

% от 
територи

ята 
площ (ха) 

% от 
територията 

1   Урбанизирани територии     
 

    

  1.1 Жилищни функции 1334,1 3,7% 76.5 0,2% 
1410,6 3,9% 

1.2 
Обществено-обслужващи 
функции 2,2 0,0001%=0%   

2,2 0,0001%=0% 

 
1.3 Смесени функции   140,8 0,4% 140,8 0,4% 

  1.4 Производствени дейности 108,9 0,3% 51.4 0,14% 
160.3 0,5% 

  1.5 Складови дейности 33,3 0,001%   
33,3 0,001% 

  1.6 
Рекреационни дейности, вилни 
зони 15,3 0,0005% 9.6 0.02% 

 
24.9 

 
0,06% 

  1.7 Озеленяване, паркове и градини 
в т.ч. гробищни паркове 84,9 0,24% 11.1 0,03% 

 
 

96 

 
 

0,24% 

  1.8 Спорт и атракции 2,1 0,0001%=0%   2,1 0,0001%=0% 

  1.9 
Комунално обслужване и 
стопанство 3,5 0,0001%=0%   3,5 0,0001%=0% 

2   Земеделски територии     
  

  2.1 Обработваеми земи – ниви 5184,9 14,5%   
4321,2 12.1% 

  2.2 
Обработваеми земи – трайни 
насаждения 693,9 1,9%   

674,6 1,9% 

  2.3 Необработваеми земи 9610,2 26,8%   8942,4 24,8% 

  2.4 
Земеделски територии с възможна 
смяна на предназначението   1261.4 3,5% 1261,4 3,5% 

3   Горски територии     
  

  3.1 Гори 5446,1 15,5%   5446,1 15,5% 

  3.2 Горски земи 12418,8 34,7%   12418,8 34,7% 

 3.3 
Специални гори с рекреационно 
значение     

  

4   Водни площи 632,5 1,8%   632,5 1,8% 

5   Транспорт и комуникации 215,1 0,6%   215,1 0,6% 

6   
Територии за инженерно-
техническа инфраструктура 

 
26,2 0,001%   

 
26,2 

 
0,001% 

  ОБЩО  35812 100% 1550,8 4,3% 
35812 100% 

II 
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ 

ТЕРИТОРИИ     
  

1   

Опазване на културното 
наследство с влязъл в сила 
охранителен режим на НКЦ 
/“ТАТУЛ“/ 335,9 0,9%   335,9 0,9% 

2  

Земеделски земи без възможност 
за смяна на предназначението в 
чиято територия попадат ПК   79.1 0,22% 79.1 0,22% 

3   
С особена териториално-
устройствена защита     

  

4   
За възстановяване и 
рекултивация     

  

III 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 

(припокриващи се)  
 

 
 

  

1   
ЗМ " РАВЕН " /данните се 
актуализират/ 25.1* 0,001%   25.1* 0,001% 

2   

Природна забележителност  
„ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА/данните се 
актуализират/ 49,1 0,002%   49,1 0,002% 
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2.2 Развитие на инфраструктурата 
• Електроснабдителна инфраструктура: 

В общината захранването се извършва от подстанция (110/20 kV) при гр. Момчилград, която се 
захранва от Електропроводи 110 kV “Рид”, „Върбица” и „Доброволец”, те са собственост и се 
поддържат от ЕСО АД. 

Поддържането на електроразпределителната мрежа (20 kV) и съоръженията към нея на 
територията на община Момчилград, както и електроснабдяването, се осъществява от „ЕVN 
България“ (собственик на съоръженията). Електрифицирани са всички населени места на 
територията на общината, като липсват такива с режим на тока.  

Електроразпределението се осъществява от 104 трафопоста (20/0,4 kV). Съществуващите 
съоръжения имат капацитет към тях да се присъединят, както нови потребители на електро 
енергия, така и малки производители на електроенергия от Алтернативни източници на 
елекроенергия. Предвижда се поетапно въвеждане на система за дистанционно управление на 
комутационните съоръжения с цел намаляване броя и времетраенето на прекъсванията. 

 Важен проблем е уличното осветление и неговата енергийна ефективност. Част от него е била 
реконструирана и подменена по проекти, през периода 2009-2013г., но все още на места се нуждае 
подмяна на уличното осветление с LED. Това ще доведе до по-добра енергоефективност и ще 
намали разходите за улично осветление значително. 

 
• Водоснабдяване 

 Бъдещото прогнозно развитие на водоснабдителната инфраструктура на община 
Момчилград може да се систематизира въз основа на следните принципни постановки: 

1. Продължаване на водоподаването от сега съществуващите утвърдени водоизточници на 
питейна вода с полагане на необходимите мерки за съхраняване на нейното качество. Това са: 
повърхностни водоизточници (яз. „Боровица“) и подземни води с водовземни съоръжения 
каптажи, шахтови кладенци и дренажи.  

Водите от яз. „Боровица“ постъпват за пречистване и обеззаразяване в ПСПВ „Енчец“, след 
което се подават за консумация, а за подземните води не се налага пречистване, а само 
обеззаразяване. 

По отношение на водоизточниците е необходимо: 
- Рехабилитация на сегашните водовземни съоръжения, тръбните им системи и арматури; 
- Актуализация и подновяване на разрешителните за водовземане. 

 
2. Специално внимание следва да се отдели на ПСПВ „Енчец“, сега работеща по двустъпална 

схема на пречистване с радиални утаители и еднослойни бързи филтри. Необходимо е 
усъвършенстване на технологията на пречистване и подобряване експлоатационните качества на 
съоръженията и апаратурата, което налага пристъпване към основен ремонт, реконструкция и 
модернизация на станцията. 

 

3  
ЗЗ“ Студен кладенец“ 15995,2*

* 44,7%   15995,2** 44,7% 

4  
ЗЗ „Източни Родопи“ 

      

5  
Резерват „Боровец“ 

36,0** 0,002%   36,0** 0,002% 

6  
ЗЗ„Крумовица“  11183,1*

* 31,2%   11183,1** 31,2% 

    Общо: 27288,5 76,2%   27288,5 76,2% 
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3. Необходимо е да се постави въпросът за качественото обеззаразяване на питейната вода. 
Целесъобразно е при разпределителната шахта преди гр. Момчилград да се монтира хлораторна 
станция за подаване на натриев хипохлорид, хлорен диоксид или друг обеззаразител с оглед 
съгласуване с нормативните изисквания. Необходимо е  да се предвиди пълна реконструкция и 
модернизация на съществуващото хлораторно отделение при ПС „Загорско“. 

 
4. Запазване на сега функциониращите водоснабдителни системи. Понастоящем централно 

водоснабдени селища с оператор „ВиК“ ООД – Кърджали са 29 броя от общо 49 на територията 
на Общината. Това са гр. Момчилград и 28 населени места. От водоизточник яз. „Боровица“ се 
водоснабдяват гр. Момчилград и 5 бр. населени места (с. Балабаново, с. Върхари, с. Груево, с. 
Свобода и с. Седлари). От ВС „Загорско“ се подават водни маси към гр. Момчилград и 6 бр. 
селища (с. Багрянка, с. Загорско, с. Прогрес, с. Соколино, с. Садовица и с. Чуково). Останалите 
централно водоснабдени 17 бр. населени места ще продължат да се обслужват от следните 
водоснабдителни групи: ВС „Горна кула“, ВС „Птичар“, ВС „Постник“, ВС „Лале“, ВС 
„Нановица“, ВС „Равен“, ВС „Садовица“ и ВС „Седефча“. 

 
5. Външните довеждащи (преносни) водопроводи (гравитачни и напорни) с обща дължина от 

110,4 км ще запазят своето функционално предназначение. Те са изградени от стоманени и 
азбестоциментови тръби с изтекъл срок на годност на материала. Особено внимание трябва да се 
отдели на стоманените водопроводи, които са корозирали в една голяма част и са с голям процент 
на възникнали аварий. Те трябва да се подменят с тръби от нови съвременни материали. 

Първоначална нужда от реконструкция имат: 
- Стоманеният водопровод от разпределителна шахта „Висока зона Кърджали“ до 

облекчителна шахта  „гр. Момчилград“; 
- Стоманеният водопровод от ПС „Загорско“ до напорния резервоар 3000 м3 на гр. 

Момчилград. 
За азбестоциментовите водопроводи също е необходима редовна експлоатация и поддръжка с 

постоянно провеждаща се подмяна с нови тръби (предимно от материал ПЕВП). 
 

6. Наличните черпателни и напорни резервоари се нуждаят от текуща поддръжка, а именно: 
ремонт на изолацията, настъпила корозия по тръби и арматури, необходимост от подмяна на 
спирателни кранове, парапети, стълби и т.н. Санитарно- охранителните зони следва да се приведат 
в състояние, отговарящо на нормативните изисквания. 

 
7. По отношение на помпените станции е необходима постоянна подмяна на амортизираните 

помпени агрегати и инсталиране на АСУВ. 
 

8. Въпросът с измерване количеството на водата е от съществено значение за получаване на 
реални данни и размера на подадените към консуматорите водни маси. Необходимо е монтиране 
на нови или подмяна на съществуващите водомери (разходомери) на изхода на всеки водоизточник 
и на входа на населеното място. 

 
9. Състоянието на вътрешните водопроводни мрежи с обща дължина от 44,8 км е незавидно. 

Констатираните загуби на вода (70,93% за 2012 г.; 68,51 %за 2013 г. и 68,48 % за 2014 г.) са 
изключително големи. Това състояние трябва постепенно да се нормализира чрез планова и 
ритмична реконструкция на водопроводните мрежи на всяко населено място, вкл. и за гр. 
Момчилград. 
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10. Нивото на покритие с водоснабдителни услуги на територията на община Момчилград 
възлиза на 91%. Централно неводоснабдени са 20 малки села и махали с население между 1 и 267 
души и общо население от 1 466души (спрямо 16 263 за цялата община). В съответствие с 
концепцията на Европейския съюз за предоставяне на услугата „питейно водоснабдяване“ на 
всички граждани е необходимо ръководството на община Момчилград да извърши проектиране, 
осигуряване на финансиране и изграждане на водоснабдителни системи и за тези населени места. 

 
11.От изключителна важност е да се упражнява контрол от нужните институции към 

собствениците на язовири за изпускане на минималните водни количества с цел осигуряване на 
нормалното водоподаване към населените места. 

 
12. Предвидено е ново трасе в югозападната част на гр. Момчилград за захранване на 

новообразуваната зона. Трасето е по прилежащия път. 
 
13. Предвидено е ново трасе в северозападната част на гр. Момчилград за захранване на 

новообразуваната зона. Трасето е по прилежащия път 
 

• Канализация  
1. Изградените, функциониращи и поддържани от „ВиК“ ООД-Кърджали селищни 

канализационни мрежи са на гр. Момчилград (ПСОВ въвеедна в експлоатация, но не е предадена за 
експлоатация) и с. Соколино (с действаща ПСОВ). Тези на с. Соколино подлежат на разширение, 
реконструкция и модернизация. Необходима е постепенна подмяна на съществуващите бетонови 
тръби, които са с диаметри под минимално изискуемите. 

 
2. Необходимо е изготвяне на стратегия за управление на утайките от двете пречиствателни 

станции в съответствие с европейските директиви, касаещи третирането на утайките и твърдите 
отпадъци. 

 
3. За селата Прогрес и Багрянка е целесъобразно да се проучи възможността за цялостно 

изграждане на битова канализация и насочване на отпадъчните им води към вече 
функциониращите две пречиствателни станции. 

4. За селата Груево, Звездел, Нановица и Равен да се пристъпи към проектиране, осигуряване на 
финансиране и цялостно изграждане на селищни канализационни мрежи и ПСОВ. 
 
3. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Момчилград 

3.1 Условия, при които може да се изменя планът 
Съгласно чл. 134, 135 и 136 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) условията, при 

които може да се изменя ОУПО Момчилград са както следва: 
Чл. 134. (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато: 

1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, 
при които е бил съставен планът; 

2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на 
общините или на експлоатационните дружества; 

3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени 
по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по 
реда на Закона за насърчаване на инвестициите; 

4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални 
нужди на отбраната и сигурността на страната; 
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5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана; 
(2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 
1, и когато: 

1. в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване; 
2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална 

карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с 
регулационните; 

3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени правила и 
нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на 
разкрити археологически, исторически и културни ценности; 

4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания; 
5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се 

изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен; 
6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите 

на ограничени вещни права върху тях; 
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти; 
8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2. 

(3) Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ 
устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл. 124, който разрешава 
изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана 
да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като 
изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия 
устройствен план. 
(4) Влезли в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел: 

1. узаконяване на незаконно изградени строежи; 
2. промяна на предназначението на терени, определени с подробните устройствени планове 

за озеленени площи, освен в случаите по ал. 2, т. 1 и по чл. 62а, ал. 2 - 5. 
(6) Когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само 
разположението и конфигурацията на предвидените сгради, в т.ч. при пристрояване и 
надстрояване на съществуващи сгради, без да се променят начинът и характерът на застрояването и 
правилата и нормативите за съответната устройствена зона, не е необходимо да се изменят тези 
планове. В тези случаи конкретното застрояване се определя с виза по чл. 140. 
(7) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните устройствени планове за 
промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на 
образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, 
може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на 
съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3. 
 
Чл. 135. (1) Лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с 
писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 - съответно до 
областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
(2) Когато искането е за изменение на подробен устройствен план, към заявлението се прилага 
скица с предложение за изменението му. 
(3) Компетентният орган по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или 
отказва да се изработи проект за изменение на плана. 
(4) Заповедите по ал. 3 се издават въз основа на становище на: 

1. главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината; 
2. кмета на общината - когато актът се издава от областния управител; 
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(5) При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 компетентният орган по ал. 1 може да 
нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ 
устройствен план. 
(6) Мотивираните предписания по ал. 3 и 5, с които се допуска да се изработи проект за изменение 
на плана спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят. 
 
Чл. 136. (1) Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 
се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III 
от глава седма. 
(2) За проектите за изменение на устройствените планове на основание чл. 134, ал. 2 в обхват до 
три квартала не се прилагат изискванията за съгласуване по чл. 127, ал. 2, с изключение на случаите 
по чл. 134, ал. 2, т. 5 и 6, когато се засягат имоти - недвижими културни ценности. 
(3) Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в 
сила на новия или изменения устройствен план. 
(4) Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят 
границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

2.1 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Момчилград 
 

3.2 ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО МОМЧИЛГРАД 
Чл.1. Тези правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община 

Момчилград уреждат устройството на територията на общината в административните й граници. 
Чл.2. (1) Целта на ОУП на община Момчилград е да предложи и осигури необходимите 

условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и функциониране на общинската 
територия, като същевременно отчита и съхранява уникалната природна среда, опазва и интегрира 
богатото й културно историческо наследство. 

  (2) В съответствие с целта по чл.2 ал.1, правилата и нормативите за прилагане на ОУПО 
Момчилград конкретизират и се съобразяват с разпоредбите на Наредба 7/2003 г. на МРРБ за 
Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони . 

Чл.3. (1) Общият устройствени план обхваща територията на община Момчилград в 
административно-териториалните й граници. Графичната част на плана се изработва в мащаб 1:25 
000  

 (2) Неразделна част от общия устройствен план са: 
1. придружаващите го схеми и обяснителни текстове; 
2. правилата и нормативите за прилагането му. 

Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени: 
1. Съществуващите и новите граници на урбанизираните територии на населените 

места; 
2. Територии с общо предназначение; 
3. Комуникационно-транспортните елементи; 
4. Елементите на техническата инфраструктура; 
5. Нарушени територии; 
6. Защитени територии; 
7. Устройствените зони и територии с устройствен режим; 
8. Терени със самостоятелен устройствен режим. 

 Чл.5 (1) С Общия устройствен план се обособяват видове територии с основно 
предназначение, видове устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим. 

 Чл.6 (1) С основно предназначение са териториите: 
1. Урбанизирани територии; 
2. Земеделски територии; 
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3. Горски територии; 
4. Нарушени територии; 
5. Защитени територии; 
(2) Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване, означена „Жм“; 
(3) Предимно производствена зона, означена с „Пп“; 
(4) Рекреационна устройствена зона предназначена за курорт и допълващите го 

дейности „Ок“ 
(5) Рекреационни устройствени зони за вилен отдих “Ов” 
(6) Устройствени зони за многофункционално ползване от тип смесена централна 

зона „Ц“ 
(7) Смесените многофункционална зона „Смф“: 
(8) Озеленени територии (Оз);  
(9) Територии с допустима промяна на предназначението 
- земеделски земи с допустима промяна на предназначението; 
(10) Територии със забрана смяна на предназначението 
- земеделски земи със забрана промяна на предназначението; 
- горски земи със забрана промяна на предназначението; 
(11) Терени за гробищни паркове; 

 Чл.7 Границите определящи устройствените зони са трасета на улици, естествени 
ограничители – пътища, теренни форми, водни течения и площи и др., по имотни граници и 
квартали. 

Чл.8 В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се допуска 
обособяването на терени с устройствен режим за; 

1.Обслужващи дейности; 
2.Производствено-складови дейности; 
3.Инфраструктура, обслужваща селското стопанство; 
4.Транспортно-комуникационна инфраструктура; 
5.Обществено озеленяване за широко ползване и със специфично предназначение. 
6.Недвижими културни ценности; 
Чл. 9 (1) Определянето на конкретно предназначение, устройство и застрояване на 

поземлените имоти в новообразуваните територии, става чрез изработването на подробни 
устройствени планове.  

(2) Подробни устройствени планове следва да се съобразяват с изискванията на Наредба 
7/2003 г. на МРРБ за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони за неурегулирани поземлени имоти и за територии с не приложена първа 
регулация. 

(3) При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните структурни 
единици и за самостоятелните терени в новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени 
имоти в смесените многофункционални зони се устройват и застрояват съгласно показателите 
посочените в Приложение 1. 

Чл.10 При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните терени се 
спазват показателите посочени в Приложение 1. 

Чл.11 Влезлите в сила подробни устройствени планове, одобрени до датата на обнародването 
на заповедта за одобряването на общия устройствен план на Община Момчилград запазват 
давността си. 

Чл.12 Устройствените зони за курортен отдих (Ок) са предназначени предимно за 
краткотраен отдих, спортен риболов и туризъм в природна среда и се устройват в съответствие с 
разпоредбите на чл.27 и чл.28,от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Чл.13 Допуска се промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и 
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строителството в тях след предварително съгласуване на инвестиционното намерение с МОСВ и 
Басейнова дирекция. Изключение се прави за изграждането на водностопански и хидротехнически 
системи и съоръжения.  

Чл.14 (1) Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Момчилград не отменят 
действащите общи нормативни актове на общината в областта на селищното устройство. 

 (2) За тези въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията, които с 
настоящите правила и нормативи остават неуточнени и неуредени, се прилагат разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 
наследство, Закона за защитените територии, техните подзаконови нормативни уредни и други 
относими нормативни актове. 

Чл.15 Всички инвестиционни намерения, свързани с изграждането на сгради и съоръжения с 
височина над 20 м над терена, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, ями, кариери и 
други подобни обекти, подлежат на съгласуване от ГД „ГВА“. 

Чл.16 (1) Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно 
изискванията и определените от НИОНКЦ режими за опазване на недвижимите културни 
ценности. 

(2) В частите извън урбанизираните територии на Община Момчилград, за които са 
установени данни за наличие на недвижими културни ценности, се установява режим на 
превантивна устройствена защита. За тях се изготвят специализирани подробни устройствени 
планове, придружени от специфични правила и нормативи, с които се предвиждат устройствени 
мерки за запазване на фактическото им ползване, без да се влошават техните качества. След 
декларирането им или след предоставянето на статут на недвижима културна ценност по реда на 
Закона за културното наследство, допустимите дейности и ограниченията при стопанисването, 
ползването и застрояването на тези територии се определят с режима за опазване и с планове за 
опазване и управление на недвижимите културни ценности, приети съгласно изискванията на 
Закона за културното наследство. 

Чл. 17 (1) В терените с обекти на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) 
се разрешава: 

а) археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на 
НАКЦ; 

б) строителство, свързано с охрана, проучване, експониране и социализиране на обекта; 
(2) Обектите на ниско и подземно застрояване се съгласуват с МК; 
(3) При възникване на инвестиционна инициатива предварително трябва да бъдат извършени 

пълни археологически проучвания в границите на имота. При наличие на археологически 
структури се назначава комисия от Министъра на културата, която определя статут и специфични 
правила за опазване културната ценност; 

Чл.18 (1) В охранителната зона на НАКЦ се разрешава ниско застрояване, като 
инвестиционните проекти за обектите на ниско и подземно строителство се съгласуват с МК; 

(2) За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и 
средновековни отбранителни валове - всички искания за намеси в недвижимите културни ценности 
се съгласуват по реда на ЗКН. 

(3) На територията на НАКЦ се разрешава: 
1. археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на 

НАКЦ; 
2. промяна на предназначението на земята, проектиране и строителство, свързано с охрана, 

проучване, експониране и социализиране на обекта. 
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Чл. 19 Инвестиционните проекти в охранителната зона на НАКЦ се съгласуват с МК. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. (1) Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл. 104, ал. 2 от Закона 

за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен план на Община 
Момчилград. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 
ЗУТ и се одобряват едновременно с Общия устройствен план. 

(2) За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и 
застрояването на територията на Община Момчилград, се прилагат разпоредбите на Закона за 
устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него. 

§ 2. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в Община 
Момчилград. 

§ 3. Общият устройствен план на община Момчилград и правилата и нормативите за 
неговото прилагане са публични. Община Момчилград изработва и поддържа регистър, съдържащ 
информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и 
нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ 

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жм 60 1,2 40 10м (3 ет.) 

Смф 60 2 30 15м (5 ет.) 

Пп 80 2,5 20 10м (3 ет.) 

Ов 40 08 50 7м (2 ет.) 

Ок 30 1,5 50 7м (2 ет.) 

ЗЗдоп С право на смяна на предназначение в Жм, Смф, Пч и Пс, Ов, Оз и Ок /Според 
решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи/ 

 

4. Заключение 

 Общия устройствен план на община Момчилград решава ключовите пространствени про-
блеми на общинско ниво, съобразявайки се с богато природно разнообразие и съпътстващите го 
защитени територии, като едновременно с това въвежда режими за забрана смяна на предназначе-
нието на голяма част от земеделските земи (попадащи под природозащита) и всички горски тери-
тории. Планът, ще повиши комфорта на обитаване, доразвие транспортните връзки и дооформи и 
позиционира система труд и рекреация за безконфликно функциониране. 

III. Приложения 
1. Баланс на територията по населени места /съществуващо 

положение/ 
2. Баланс на територията по населени места /проектно решение/ - 

нови устройствени зони  
 

IV.Използвани източници  
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1. Списък от РИМ – Археологическа карта. 
2. Списък от НИНКН 
3. Данни от ТСБ Кърджали 
4. Данни от ЕВН България 
5. ОПР 2014-2020г. 
6. Списък на общинска пътна мрежа-Момчилград 
7. РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ 
8. Регистър на свлачищата 
9. Програма за управление на отпадъците 
10. http://www.momchilgrad.bg/ 
11. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0

%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

12. http://bg.guide-bulgaria.com/SC/kardjali/momchilgrad?t=populations 
13. www.nsi.bg 
14. http://www.nsi.bg/bg/content/766/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8 

15. Задание за Общ устройствен план 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


