Област
Кърджали
Ардино, Джебел,
Кирково, Крумовград, Кърджали
Момчилград, Черноочене

Създаване на маркетингов туристически продукт –
„собствена марка” на област Кърджали, посредством
обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага

Област Кърджали
Географско разположение и
територия

Населени места

Центърът на административната област е град
Област Кърджали е разположена в Източните Кърджали. В административно-териториалниРодопи и заема голяма част от долината по го- те граници на областта са включени седем обрното и средното течение на река Арда. Областта щини – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград,
граничи на запад с област Смолян, на север с Кърджали, Момчилград и Черноочене. Броят на
области Хасково и Пловдив, а на юг и югоизток – с населените места в тях е 470.
Република Гърция. Област Кърджали се намира
Транспортна
в Южен централен район за планиране.

инфраструктура

Град Кърджали се намира на 260 километра от
столицата София. Най-близкият граничен пункт с
Гърция e на 75 км. (при гр. Златоград), а с Турция
– на 130 км. (при Капитан Андреево). Разстоянието
до най-близкото действащо летище Пловдив е
100 км, а до най-близкото пристанище Бургас
е 295 км.
Област Кърджали заема 3 209 кв.км. площ, което
представлява 2.9% от територията на Република
България.

Климат и релеф

На територията на област Кърджали общата
дължина на пътната мрежа е 2073.7 км, от които републиканските пътища–първи, втори и
трети клас са 620.5 км и 1453.2 км принадлежат
към общинската пътна мрежа. В областта няма
автомагистрали и частни пътища.
Изградената железопътна инфраструктура с
обща дължина 65 км и е част от четвърта главна
ж.п. линия Русе-Стара Загора-Подкова. Тя е от
ж.п. линиите с национално значение, неелектрифицирана, включваща 5 гари, 13 спирки и 11
индустриални клона.

Климатът е преходно-средиземноморски, мек
и влажен, с много слънчеви дни в годината. Ре- За икономическото и трансграничното развилефът е главно планински и полупланински. По тие на област Кърджали от ключово значение
долината на река Арда и нейните притоци Върби- е изграждането на международния път през
ца, Боровица и Крумовица са най-плодородните прохода Маказа, който преминава през теритопочви на областта. Средната надморска височина рията на областта и е част от Общоевропейски
е 329 метра.
транспортен коридор № 9 „Хелзинки–Санкт Петербург–Москва/Псков–Киев–Любашевка–КиНаселение
шинев–Букурещ–Русе–Димитровград–проход
Населението на област Кърджали към 31.12.2009г. Маказа–Александруполис”.
(по данни на НСИ) е 154 719 души с различен етнически състав–българи, турци, роми, арменци. Икономика
Районът е олицетворение на българския етни- Област Кърджали е богата на природни изкочески модел, сочен за пример на Балканите и в паеми и е с изградени традиции в сферата на
Европа, заради толерантните взаимоотношения преработващата и добивната промишленост.
между различните етноси и религиозни групи. Значителен икономически растеж бележат
Живеещите в градовете на областта са 64 660, строителството и предприятията от текстилнакоето представлява 42% от населението, а в се- та, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост. Областта има най-добрите традиции
лата живеят 90 059 души, съответно 58%.

в България в отглеждането на ориенталски тютюни потенциал на област Кърджали за осъществяване на
и суровинна база за развитието на цветната мета- трансгранично сътрудничество.
лургия, златодобива, дърводобива, преработката
на нерудни изкопаеми, машиностроенето и леката Районът притежава голям потенциал за привличане
на чуждестранни инвестиции.
промишленост.
Важно място в икономическото развитие на област Природни и културноКърджали заема преработващата промишленост. В исторически
този отрасъл са направени най-много разходи за дъл- забележителности
готрайни материални активи. Фирмите от отрасъла са Природата е дарила Източните Родопи с необикноспециализирани в преработката на нерудни и рудни вена красота. Земята тук крие огромни залежи от
изкопаеми и производство на олово, цинк, калай бентонит, перлит, зеолит, азбест, скъпоценни и полуи техните сплави, пластмасови изделия, продукти скъпоценни минерали, злато. Големите находища на
от бентонит, перлит и зеолит, както и изделия след оловно-цинкови руди дадоха възможност на района
металообработка. Значимите за региона подотрасли да стане един от важните центрове на българската
на преработващата промишленост са текстилната цветна металургия.
и шивашката промишленост, където е и значителна
част от чуждестранните преки инвестиции–Гърция, Източните Родопи са убежище на уникален растиТурция, Германия и Холандия. Фирмите от сектора телен и животински свят. В ландшафта на област
за производство на хранителни продукти, напитки и Кърджали могат да се срещнат някои от най-ценните
тютюневи изделия са ориентирани предимно в хле- дървесни и растителни видове, вписани в Червената
бопроизводство, сладкарство, млекопреработване, книга на България. Само в Източните Родопи расте
необикновеното цвете родопски силивряк. В този
месопреработване и преработка на тютюн.
край на България са запазени ценни естествени наДобивната промишленост е представена с добива на ходища на вечнозеления тракийски дъб, на вековен
нерудни изкопаеми и оловно-цинкова руда. Дърво- бял бор, синя хвойна, пърнар. Край Момчилград
добивът е много добре развит. Дървеният материал и днес могат да се видят вековни дървета от просе изнася за вътрешността на страната и в чужбина, чутата „Silva Magna Bulgarica” (Великата българска
като дървесината не се преработва дълбочинно в гора), съществувала в Родопите преди 300 години.
региона.
Природният резерват „Гюмюрджински снежник”
край Кирково събира на едно място застрашени от
Дължината на общата граница на област Кърджа- изчезване растителни и животински видове – родопли с Република Гърция е около 90 км. Граничното ски крем, казашка хвойна, тис, джел, планински явор,
положение на областта е благоприятно от гледна кафява мечка. В защитените територии „Средна Арда”
точка на възможностите за нейното развитие. Преди и „Юмрук скала” от двете страни на река Перперешка
всичко това местоположение обуславя значителния гнезди рядък вид на белоглавия лешояд.

Животворна чудодейна вода извира веднъж годишно да заговори за Кърджали и за България. Частиците
в нощта на 5 срещу 6 май от стръмна скала в митич- от Христовия кръст, намерени на култовия комплекс
ната местност Дамбалъ над Момчилград. Природ- бяха пренесени с литийно шествие в манастирския
ните феномени Каменната сватба, Скален прозорец, комплекс „Успение Богородично”.
Каменните гъби край Кърджали, уникалните скали
на Устра край Джебел, най-голямото на Балканите Безспорно най-монументалната от скалните гробестествено находище на бели брези край Ардино са ници в област Кърджали е гробницата край с.Татул.
само част от причудливата красота на този край.
Гробницата е част от тракийско скално светилище,
в което са се извършвали както ритуални действия,
Старините на областта се родеят с най-древните така и астрономически наблюдения на големите некултурни центрове на Егея и Средиземноморието. бесни тела. Скалното светилище е едно от най-интеОткритият в местността Боровица епископски цен- ресните многопластови паметници и се предполага,
тър е считан за най-ранния подобен християнски че мястото е свързано с култа към Орфей.
паметник в Югоизточна Европа.
Многобройните тракийски скални ниши, некропоС изключително значение за изучаването на средно- ли, светилища, средновековни крепости, с които
вековната архитектура и изкуство, както и за исто- е осеяна област Кърджали са част от удивителното
рическата съдба на Източните Родопи, е манастирът културно-историческо наследство на този край.
„Св.Йоан Продром” в кв. „Веселчане” в Кърджали. При
проучванията на комплекса беше доказано, че хрис- Регионалният исторически музей в Кърджали притиянството навлиза по тези земи още през 9 век. тежава една от най-богатите колекции в България.
Стените на църквата в манастира са били покрити с Повече от 45 хиляди експонати, разположени на 1800
великолепни изображения на светци войни в дрехи кв. м. площ, разказват за необикновената история
на византийски аристократи. В криптата на „Св.Йоан и съдба на Източните Родопи. Само тук могат да се
Продром” бяха открити останки от висш митрополит видят най-добрите образци на народната култура от
в уникални златоткани одежди и платнен кръст с Източнородопската област за периода от края на 19изображение на Богородица.
ти до началото на 20-ти век. Експозицията проследява
и поминъка на местното население, създал условия и
Култовият комплекс Перперикон е безспорният фа- традиции за съвременното развитие на областта.
ворит сред многобройните исторически паметници
на област Кърджали. Свещеният град заема площ от Две религии, християнската и мюсюлманската, съжи17 хил. кв. м. Този уникален паметник е по-ранен от телстват през вековете до наши дни в Източните Ропрочутата Троя и с право беше наречен българската допи. Великолепни образци на религиозни храмове
Микена. На това място Александър Македонски по- пазят за поколенията духа и вярата на предците.
лучава предсказанието, че ще завладее света. Перперикон е археологическа сензация, която накара света

Община Ардино
Географско разположение и
територия
Община Ардино се намира на границата на Западните и Източните Родопи. Тя е разположена
в малко долинно разширение на река Ардинска,
десен приток на река Арда в западното подножие
на рида Жълти дял, Западни Родопи. На север, ли и Смолян, осъществявани чрез третокласния
изток и юг граничи с общините Черноочене, Кър- път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ териджали и Джебел, а на запад с общините Неделино, торията на общината в паралелно направление.
Мадан, Баните от област Смолян.
Местоположението на общината между двата
бъдещи ГКПП „Рудозем-Ксанти” и „Маказа” ще
превърне централната част на територията на
Община Ардино заема площ от 385 кв.км.
общината във важен транзитен коридор за преРелеф и климат
минаване съответно от ГКПП „Рудозем-Ксанти”
Теренът е със силно пресечен планински и полуп- към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа”
ланински релеф. Надморската височина е около към Смолян и вътрешността на Родопите.
600 м., в някои селища достига до 1000-1200м.

Икономика

Климатът на района се отличава с мека и влаж- Стопанският профил на община Ардино може да
на зима и горещо и сухо лято. По-голямата ак- бъде определен като индустриално-аграрен, с
тивност на средиземноморските циклони през непрекъснато повишаващ се дял на обслужващазимния период обуславя ясно изразения зимен та сфера. Промишлеността постепенно отстъпва
максимум на валежите. Средно годишни тем- мястото си на водещ стопански отрасъл и към
ператури са 10-11ºС. Валежи – от 800 до 900 мм настоящия момент е представена от цехове за
годишно. Среден брой на дните със снежна по- тъкачество и конфекция. Земеделието в общината е с второстепенни функции, което се опрекривка – 37.3.
деля от спецификата на почвено-климатичните
Население
особености на територията и най-вече на релефа,
Населението на община Ардино към 31.12.2009 г. който създава трудности при обработването на
(по данни на НСИ) е 12 128 души с различен етни- земята. Доскоро в растениевъдството основно
чески състав–българи, турци, роми.
производствено направление беше тютюнопроизводството, но съществува тенденция към наНаселени места
маляване на относителния му дял в структурата
Общината се състои от 52 градове и села. Ад- на отрасъла. Секторът на услугите в общината
министративният център на община Ардино е се развива най-бързо, което е типично не само
град Ардино.
за общинския център, но и за много от селата
в общината, където в услугите са ангажирани
Транспортна
около 36% от заетите. С оглед на все още неусинфраструктура
воения значителен рекреационен потенциал
Общата дължина на пътната мрежа на територи- на общината, може да се направи прогноза, че
ята на общината възлиза на около 200 км, като делът на обслужващата сфера ще продължи да
в по-голямата си част (127 км) тя се състои от нараства и в бъдеще.
общински пътища и едва 60 км са Републикански
и то единствено третокласни пътища.
На територията на община Ардино са налице
значителни природни, антропогенни и човешки
Община Ардино има важни транспортно-гео- ресурси за развитието на туризма. В общината са
графски функции изразяващи се, най-вече в оси- запазени материални следи от различни епохи и
гуряването на вътрешните за Родопите връзки култури. В Ардино от 2004г. работи Туристически
между двата основни опорни центъра – Кърджа- информационен център.

Община Джебел
Географско разположение и
територия
По отношение на природните условия община
Джебел се включва в Източно родопската комплексна физикогеографска подобласт на РилоРодопската област. Общината е в съседство с
общините: Кърджали, Момчилград, Ардино, Златоград, Неделино и Кирково. Община Джебел
отстои на 285 км от столицата гр. София и на 20
км от Областния център – гр.Кърджали.
Община Джебел заема площ от 229,160 кв.км
площ.

Релеф и климат
В община Джебел преобладава хълмистия релеф. Районът има подчертан хълмисто-ридов
характер. Средната надморска височина е 330
м.

Транспортна

Климатът е преходно-средиземноморски, срав- инфраструктура
нително мека зима и горещо лято. Средната Републиканската и местната пътна мрежа на
годишна температура е 11.8ºС и се движи в ди- територията на общината е с обща дължина
апазона 11-13ºС. Минималните температури 115 км. Главната пътна артерия, която осигурява
през зимните месеци са сравнително високи. връзка на общината с вътрешността на страната
Средната зимна температура е около 0ºС, а е път ІІІ-50808 и дължина на участъка 19 км.
през лятото – 24ºС.

Население
Населението на община Джебел към 31.12.2009г.
(по данни на НСИ) е 8295 души. Близо 30% от
населението е съсредоточено в общинския
център гр. Джебел.

Населени места
Общината се състои от 48 села. Центърът на
община Джебел е град Джебел.

Икономика

Община Джебел се характеризира с предимно
селскостопанско производство – главно тютюнопроизводство, което се осъществява в рамките на отделните домакинства. На територията
на общината има условия за отглеждане на
зеленчукови култури. Създадени са стопански
субекти, които развиват дейност основно в общинския център, но те са главно в сферата на
търговията и ремонта.

Община Кирково
Географско разположение и
територия
Община Кирково се намира в Южна България.
Граничи с общините Крумовград, Златоград,
Джебел и Момчилград, като южната граница
на общината съвпада с държавната граница с
Република Гърция.
Община Кирково е разположена върху площ
от 538 кв.км.

Релеф и климат
Релефът е равнинно-хълмист до хълмистопредпланински. В границите на общината попадат северните склонове на източнородопските
ридове – Мъгленик и Гюмюрджински Снежник.
Средната надморска височина е 523м, като найвисоката точка е връх Вейката – 1463 м.
Климатът е преходно-средиземноморски със
средна годишна температура 11-13ºС. Зимите са
сравнително меки, като дните със задържане
на снежна покривка са 43, а лятото е продъл- с дължина 58 км. и общински и местни пътища
жително и горещо. Средната годишна сума на с обща дължина от 298.80 км. Стратегическо
значение за развитието на община Кирково
валежите е 521мм.
има първокласният път Е-85, който е част от
Население
Общоевропейския транспортен коридор №9
Населението на общината към 31.12.2009г. (по (Хелзинки-Димитровград-Александрополис).
данни на НСИ) наброява 21 926 души. Гъстотата Неговото значение ще нарастне при откриване
на населението е 43,5 д/кв.км, което е значи- на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на
телно по-малка от средната на страната (70,3 транспортния коридор. Железопътният трансд/кв.км).
порт е представен от железопътната линия Кърджали-Момчилград-Подкова. Дължината на жеНаселени места
лезопътната линия на територията на общината
Общината е съставена от 73 населени места, е 5.5 км. Железопътната линия осигурява връзка
всички от които са села и махали. Центърът на на общината със областния център Кърджали
община Кирково е село Кирково. Урбанистич- и съседната община Момчилград.
ната структура включва – общинският център с.
Кирково (808 души), 6 големи села – Бенковски, Икономика
Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир, Чакаларово Определяща роля в икономиката на община
и Дрангово (с население над 1000 души) и 66 Кирково има селското стопанство, където са
населени места с население под 1000 души.
заети 62.6% от общия брой наети лица в общината. Заетите в индустрията са 36.22% от общо
Транспортна
заетите в общината. Промишлената дейност
инфраструктура
в община Кирково не е силно застъпена, коТранспортната достъпност на община Кирково ето запазва параметрите на околната среда.
се обезпечава от първокласна пътна мрежа с В промишления сектор най-силно са развити
дължина от 28.5 км., третокласна пътна мрежа шивачеството и металообработването.

Община Крумовград
Географско разположение и
територия
Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ
от 843,3 кв.км. Граничи с общините Ивайловград, Маджарово, Кърджали, Стамболово,
Момчилград и Кирково, като южната граница
на общината съвпада с държавната граница с
Република Гърция.
Общината е разположена върху площ от 843,3
кв.км.

Релеф и климат
Релефът е полупланински и хълмист, средната
надморска височина е 425 м, а вертикалното
разчленение 170 м. Територията на община
Крумовград попада в северната периферия
на средиземноморското климатично влияние
и се характеризира с преходно-средиземноморски климат, средната годишна температура
е 13,20ºС. Зимите са сравнително меки, като
дните със задържане на снежна покривка са 43,
а лятото е продължително и горещо.
ща (75 км) и общински пътища (261 км). Гъстотата
на пътната мрежа в общината е 43 км/100 кв.
Населението на община Крумовград към км., която е по-висока от средната за страната
31.12.2009г. (по данни на НСИ) е 17 985 души. (33км/100 кв. км.). Основните пътни артерии в
Гъстотата на населението е 26,6 д/кв. км., която общината са път III-509 Харманли-Долно Черкое трикратно по-малка от средната на страната вище-Долна Кула-Крумовград-Токачка-Маказа и
(70,3 д/кв. км).
път II-59 Момчилград-Крумовград-Ивайловград,
които преминават през общинския център гр.
Населени места
Крумовград и свързват общината със съседОбщината е съставена от 78 населени места – ните общини, областния град и националната
общинският център гр. Крумовград (8642 души), пътна мрежа.
7 големи села – Вранско, Голяма Чинка, Горна
Кула, Звънарка, Полковник Желязово, Поточ- Икономика
ница и Рогач (с население над 1000 души), 56 Тютюнопроизводството дава икономическия
средноголеми села (с население между 200 и облик и характеристика на общината. През по1000 души) и 14 малки села (с население под 200 следните години са създадени насаждения и се
души). Без постоянно население е с. Бойник.
отглеждат ефективно бял риган, жълт кантарион, маточина, шипка. Ежегодно се рекултивират
Транспортна
площи с пипер, градинска чубрица и др. Тези
инфраструктура
култури не могат да бъдат алтернатива на тютюПътната мрежа на община Крумовград включва на, тъй като в производството им се ангажира
второкласни пътища (27 км), третокласни пъти- много малко работна ръка.

Население

Община Кърджали
Географско разположение и
територия
Община Кърджали е разположена в югоизточната част на
Република България. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене.
Община Кърджали е най-голямата община в Източно-родопския планински масив с територия от 574.7 кв.км.

Релеф и климат
Община Кърджали е разположена в Ардинската подобласт
на Източнородопската област. Релефът е нискоридов и
хълмист. Разнообразието му се активизира от ерозията на
реките, те формират съвременния лабиринт от ридове и
сложна долинна мрежа.

и е предназначен за малък трафик на малогабаритни камиони
и леки коли.
ГКПП “Капитан Андреево” е на 132 км. от града и свързва
Република България с Република Турция и Република Гърция.

Икономика
Община Кърджали е важен икономически център в Южен
централен район и опорен център на област Кърджали.

Изградени са значителен брой предприятия, дружества и
фирми в областта на цветната металургия, машиностроенето, текстилната и трикотажната, дървообработваща и
мебелна промишленост, електроника и хранително-вкусова
Общината попада в Южнобългарската климатична област и промишленост. 86% от всички предприятия в общината са
по-точно в Източно-родопския климатичен район, повлиян частна собственост и само 14% от собстваността е държавна
от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравни- и общинска. В структурата на регистрираните предприятия
телно мека. Минимални температури през зимните месеци най-голям дял имат търговските – 50.2%. Висок е делът на
са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като активните фирми в отраслите “Транспорт и съобщения”–13.7
максималните температури достигат до 40°С. Средната %, “Хотели и ресторанти”–10.7% и “Преработваща промишзимна температура е около 0°С, а през лятото – 24°С. Сред- леност”–9.4%.
ната годишна температура се движи в границите 11-13°С.
Годишната температурна сума е около 4 000° С.
Машиностроителната промишленост осигурява производството на машини, съоръжения и инструменти, необходими
Население
за подземния рудодобив и обогатяването; хидравлични и
Населението на община Кърджали към 31.12.2009г. (по данни пневматични изделия; високо пречиствателна техника; гама
на НСИ) е 68 535 души.
от манометри за ниско, средно и високо налягане и други.

Населени места
Предприятията от текстилната и трикотажната промишОбщината е съставена от 117 населени места, обхванати в леност са специализирани в производството на всички
47 кметства. Град Кърджали е най-големият град в Област видове горни и долни облекла. На територията на общината
Кърджали. Обособил се е в естествен административен, тър- има няколко шивашки предприятия. В община Кърджали
говски, културен и промишлен център не само на Общината съществува квалифициран човешки ресурс, който работи
и Областта, но и на Източните Родопи. Градът се намира на в предприятията на отрасъла, изцяло насочен към частния
сектор.
259 км от София и на 90 км от Пловдив.
Транспортна инфраструктура

Мебелните заводи произвеждат мебели и дограма с добро
Гъстотата на пътната мрежа е около 31км/100 кв.км. Об- качество, макар да работят с намален капацитет.
щината се обслужва от път I-ви клас Хасково-Кърджали.
Съществува добре развита IV-токласна пътна мрежа. През Дърводобивът е подотрасъл в горското стопанство, който е
общината ще преминава трансевропейски транспортен много добре развит в община Кърджали. Дървеният материкоридор №9 Хелзинки-Димитровград-Александрополис. ал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като
Предстои отваряне на нов граничен контролно-пропус- дървесината не се преработва дълбочинно в региона.
кателен пункт “Маказа” с Република Гърция, отстоящ на
55 км южно от гр. Кърджали. Пътната мрежа в общината е Мекият климат, благоприятното географско разположение,
развита под средното равнище за страната. Това се опре- богатото културно-историческо наследство, двете “водни
деля от планския характер на терена и силното разселване езера” – язовирите “Кърджали” и “Студен кладенец” прена населението в много населени пунктове. Преобладава доставят възможност за целогодишно развитие на всички
четвъртокласната пътна мрежа. Транспортните връзки със форми на туризма в община Кърджали.
София и другите части на страната се осъществяват чрез
железопътен транспорт и автомобилни пътища. Съществува Голямото биоразнообразие, уникалните природни забеоборудвана летищна площадка, която сега не се използва. лежителности и запазена природна среда, незасегната от
негативните влияния на индустриализацията и урбанизаГКПП Златоград-Термес-Ксанти, свързващ Република Бълга- цията превръщат еко-туризъм в един от приоритетите за
рия и Република Гърция, отстои на 75 км. от гр. Кърджали развитие на общината.

Община Момчилград
Географско разположение и
територия
Община Момчилград е разположена в централната част на Кърджалийска област. Граничи с
общините Кърджали, Джебел, Крумовград и
Кирково.
Община Момчилград е разположена върху
площ от 360 кв.км.

Релеф и климат
Релефът е планински, като в общината се намира силно разчленения дял на източнородопския Стръмни рид, с дължина около 40
км и ширина между 15-22 км. Склоновете са Александрополис. С над общинско значение е и
обезлесени и ерозирали, на места има свлачи- път ІІI-509 Кърджали-Момчилград-Крумовградща. Най-високи върхове са Стръмни рид–960м, Ивайловград. Пътят осигурява връзка с община
Здравец (Дамбалъ)–910м и Черковище (Клисе Момчилград и с община Ивайловград (област
тепе) 871м. От тях водят началото си много от Хасково). Пътят е част от републиканската мрепритоците на р. Върбица и р. Крумовица, а са- жа и е в добро техническо състояние. Общинмият рид е водоразделът между двете реки. ската пътна мрежа е с обща дължина от 90.30
Средната надморска височина на общината км, допълнително съществуват пътища с филц
е 444м. Климатът е умереноконтинентален и каменна настилка с обща дължина 50 км. Гъсдо средиземноморски – със средни годишни тотата на пътната мрежа е 252.16 км/1000 кв.км,
температури около 11ºС и средните годишни което е значително под средните стойности за
валежи между 650-700 мм.
страната (330 км/1000 кв. км.). Железопътния
транспорт е представен от ЖП линията КърджаНаселение
ли-Момчилград-с. Подкова с дължина 22 км.
Населението на община Момчилград към
31.12.2009г. (по данни на НСИ) е 16 190 души. Икономика
Гъстотата на населението е 47.08 д/кв.км., която Местната индустрия е доминирана от леката
е значително по-малка от средната на страна- промишленост. Характерно за местната икота (70,3 д/кв.км), но общината е относително номиката е съсредоточаването на промишлегъсто заселена спрямо съставните общини на ното производство в общинския център. Преработващата и леката промишленост с леки
областта.
изключения са разположени в Момчилград и
Населени места
някой от по големите селища в общината – с.
Общината е съставена от 47 селища, повечето Груево, с. Звездец, с. Равен, с. Нановица. Осот които са с население под 200 души, а едно от новната селскостопанска култура е тютюнът,
селищата е обезлюдено – с. Юнаци. По-големи представени са фуражните култури, лечебните
села са Груево и Звездел. Център на общината растения и зеленчуците. Животновъдството е
доминирано от овцевъдството и говедовъде гр. Момчилград.
ството, по-слабо са развити птицевъдството
Транспортна
и пчеларството. Сферата на услугите е прединфраструктура
ставена от търговията, а туризмът няма знаПрез територията на общината преминава част чимо присъствие в икономиката на общината,
от трансевропейския международен транс- въпреки наличието на ресурси за развитие на
портен коридор №9 Хелзинки-Димитровград- туристически продукт.

Община Черноочене
Географско разположение и
територия
Община Черноочене е разположена в северозападната част на Кърджалийска област и граничи
с общините Кърджали и Ардино. В западната и
северната си част общината има общи граници
с община Баните от Смолянска област и с общините Асеновград и Първомай от Пловдивска
област, докато на север-североизток граничи
с общините Хасково и Минерални бани от Хасковска област.
Общината заема площ от 327,1 кв.км.

Релеф и климат
Община Черноочене е разположена в малка
котловина на 15 км в северозападна посока от
град Кърджали. Средната надморска височина
е 645м, при денивелация от 240м. Релефът на
територията на общината е силно пресечен
и има планински и хълмист характер. Делът
на горските територии е значителен – 58,9%.
Общината попада в Южнобългарската климатична област и по-точно в Източно-родопския
климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително
мека. Минимални температури през зимните
месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури
достигат до 40ºС. Средната зимна температура е около 1°C, а през лятото–24°C. Средната
годишна температура се движи в границите
11-13°С. Валежите са около 680 мм годишно,
предимно от дъжд.

Транспортна
инфраструктура
Общинската пътна мрежа е с обща дължина от
172 км, което включва 120 км с асфалтова настилка, 19 км – с баластра и 33 км без настилка.
Гъстотата на пътната мрежа е 400,51 км/1000
кв.км, което е значително над средните стойности за страната (33 км/100 кв. км), причина за
което са многото населени места в общината.
През територията на общината преминава един
първокласен път I-5 Стара Загора-Хасково-Кърджали, който е част от трансевропейския международен транспортен коридор №9 ХелзинкиДимитровград-Александрополис. Друг път със
стратегическо значение за общината е път ІІ-58
Асеновград-Черноочене с връзка към І-5. Пътят
осигурява връзка на общинската пътна мрежа
и голяма част от населените места с общинския
и областен център.

Икономика

Определяща роля в икономиката на община
Черноочене има селското стопанство, където
са заети 53.2% от общия брой наети лица в общината. Традиционно най-широко застъпени
са тютюнът и зърнените култури, в по-малка
Население
степен са застъпени зеленчукопроизводството
Общият брой на населението в общината към и овощарството. Индустрията бележи темп на
31.12.2009г. (по данни на НСИ) е 9 660 души. Те- развитие, основно представена от предприятия
риторията на общината е слабо заселена, като от шивашката промишленост. Заетите в индустрията са 42.15% от общо заетите в общината.
средната гъстотата е 32 д/кв.км.

Населени места
Туризмът не е от значимите сектори за развиОбщината е съставена от 51 села, от които тието на общината. Изключение прави само
единствено село Комунига е с население над ловният туризъм, предпоставка за който е
1000 души. Общинският център е село Черно- държавната дивечовъдна база в село Женда,
разположена на площ от 5 258 ха.
очене.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013

Информационната брошура е създадена по проект „Създаване на
маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област
Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в
сътрудничество с Регион Хага”, дог №BG161PO001/4.2-01/2008/033,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Интернет страница на ОПРР – www.bgregio.eu

Region
Kardzhali
Ardino, Dzhebel,
Kardzhali, Kirkovo, Krumovgrad,
Momchilgrad, Chernoochene

