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Настоящият документ е разработен във връзка с изпълнение на Договор № ОП 

10/24.03.2014 г. за „Извършване на независима предварителна оценка на Общинския 

план а развитие 2014-2020 г., Актуализиране и разработване на програми и  

стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и 

методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

политиката по качеството и сигурност на информацията и провеждане на 

съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи, Разработване и 

въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане на 

съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”.  

Стратегията за устойчиво развитие на туризма представлява платформа за 

координирани съвместни действия на всички заинтересовани страни от развитието на 

местния потенциал в областта на туризма, туристическите атракции и туристическите 

услуги на територията на община Стамболово и региона. 

Стратегията обхваща целия програмен период 2014-2020 г. и систематизира 

визията, стратегическите цели, специфичните цели, мерките и проектите в стройна 

логично свързана система. Този комплекс от взаимосвързани дейности цели да създаде 

оптимални условия съхраняващи и поддържащи природното и културно-историческото 

наследство, да балансира икономическата активност и природосъобразния начин на 

живот, да насърчи иновациите, да осигури обмен на добри практики и партньорства, 

които да обезпечат и реализират максимален обем от планираните дейности. 
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Увод 

  

Туризмът е един от перспективните сектори за развитие в една динамична и 

чувствителна световна икономика. Той може да генерира големи приходи, да отваря 

работни места и да бъде притегателна точка за инвестиции.  

IPK’s World Travel Monitor® отчита 5% положително увеличение в пътувания 

извън границата, като броят на международните пътувания достига 952 милиона през 

2013 година. Броят нощувки извън страната се е увеличил с 4% (7.6 милиарда нощувки) 

на обща стойност 989 милиарда евро, като по този начин разходите за международни 

пътувания са нараснали с 6% в положителна посока. 

Европейците са предприели повече пътувания през 2013 спрямо 2012. Общо, 

пътуванията от Европа извън страните отбелязват повишение от 3% през 2013г., 

достигайки 432 милиона, след 2% ръст през 2012. Броят на нощувките на Европейския 

пазар се запазва почти без промени за 2013г. -  около 3.5 милиарда нощувки, но 

разходите по време на пътуванията са се увеличили с около 2%, достигайки 368 

милиарда евро. 

През 2014 година се очаква значително повишаване на туристическите 

пътувания спрямо миналогодишните,  от страните с развита икономика, като през това 

време бумът от пътувания от развиващите се страни може да понамалее до известна 

степен…. За Европа, се очаква 4% ръст, а за Северна Америка – 3% повишение.”… 

 Нарастващото значение на туристическата дейност за човечеството и 

разпространението и във всички кътчета на нашата планета пораждат редица 

предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното сред тях е постигането 

на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и международно 

равнище. Целта е да се осигурят туристически практики, които да повишават 

благосъстоянието на местното население, да осигуряват атрактивни за туристите 

услуги и същевременно да създават условия за съхранение на природните и културните 

ресурси за бъдещите поколения. 

Превръщането на традиционния масов туризъм в мощна туристическа 

индустрия, както и световните прогнози за значително развитие на туризма през 

http://www.ipkinternational.com/en/home/
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следващите години, са в основата на необходимостта от търсенето и предлагането на 

алтернативни видове туризъм, осигуряващ нетрадиционни условия за отдих и почивка 

на модерния човек.  

Община Стамболово предоставя уникални възможности за практикуване на 

различни видове туризъм, освен екологичен, къмпинг, пещерен, селски, културен, 

приключенски, винен, събитиен, ловен, религиозен и семинарен туризъм.  

Туризмът е сравнително нов сектор, който започна да се развива през 

последните десетина години и все още не може да се каже, че потенциалът на 

общината се използва напълно. По тази причина, Стратегията за устойчиво 

развитие на туризма на община Стамболово има за цел да идентифицира 

природните, културните, историческите и географските ресурси, с които 

общината и региона разполагат, за да се планира по-рационалното им използване. 

Същевременно стратегията поставя акценти върху привлекателността на 

територията и на възможностите, които тя предлага, за развитието на 

специализираните форми на туризъм.   

В община Стамболово има не лош туристически ресурс за развитието на някои 

от алтернативните видове туризъм и особено на екологичния туризъм, при които 

неминуемо ще се реализира положителен социално-икономически ефект. Слабата 

стопанска инициатива и ограничаването на производствените дейности през 

последните години, обезлюдяването на  малките населени места и повишената 

миграция предлагат малко други възможности за увеличаване на заетостта и 

икономическото развитие на общината. Алтернативният туризъм се явява добра 

перспектива и възможност за устойчиво развитие и просперитет на общината и нейното 

население. 

Наблюдава се напредък в изграждането на медийния образ на екологичния и 

селския туризъм. Увеличава се броя на туроператорите, които предлагат пакети за 

алтернативен туризъм. Къщите за гости и малките хотелчета са преобладаващо 

средство за настаняване в различните населени места на общината. Местното родопско 

население се възприема като гостоприемно, мерло от Стамболово е познато и 

предпочитано българско вино, а родопската храна и кухня е изненадващо вкусна и 

разнообразна. 
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Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Стамболово с хоризонт 2020 г. 

подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, 

туризма, проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата 

и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма 

персонал, диверсификацията на туристическия продукт, възстановяването и 

поддръжката на съществуващи туристическо зони и подобряване облика на 

дестинацията като цяло.  

Стратегията е разработена в съответствие с:  

 Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г.);  

 Национални и регионални стратегически планови документи;  

 Тенденции на Световната туристическа организация до 2050 г.;  

 Програма “Дестинация Европа 2020” ; 

 Регионалния план за развитие на ЮЦР; 

 Областната стратегия за развитие на Област Хасково; 

 Общинския план за развитие 2014-2020 г.  

Документите за развитие на туризма в Община Стамболово са в пълна 

субординация с плановите документи на областно, регионално и национално 

равнище. Този синхрон между различните планови документи е отлична 

предпоставка за осъществяване на предвидените мерки и идеи. 

Главните заинтересовани страни при разработването на настоящата стратегия  са 

предприемачите, ангажирани в туризма, които играят централна роля при изготвянето и 

изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма, следвани от 

собствениците на къщи за гости, земеделските производители, както и ръководството 

на община Стамболово. Това са основните ключови фигури, развиващи туризма на 

територията на община Стамболово. Общинска администрация Стамболово по смисъла 

на Закона за туризма е ключова институция за развитието на туризма на територията на 

общината.  Към заинтересованите страни могат да се отнесат още: 

 Общински съвет Стамболово; 
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 Представителите на бизнеса: туристически предприемачи, мениджъри, 

хотелиери и ресторантьори, земеделски производители и други 

предоставящи услуги на туристите и гостите на общината; 

 Читалища, НПО, работещи в сферата на туризма, сдружения на 

работодатели и служители в общината; 

 Туристи с интерес към алтернативния туризъм (селски, културен, еко, 

приключенски и др.); 

 Туроператори, журналисти и рекламни агенции. 

 Заинтересованите страни формират основните целеви групи на 

стратегията, които се разширяват, включвайки и крайните бенефициенти 

на туристическите услуги.   

Като крайни бенефициенти могат да се посочат:    

 Заинтересованите страни от туристическия бранш в община Стамболово; 

 Местното население, живеещо на територията на общината и част от 

съседните общини; 

 Туристите, посещаващи община Стамболово и съседните й общини с 

интерес към различните форми на туризъм (селски, културен, еко, 

приключенски и др.). 

 Крайните бенефициенти ще се възползват пряко от резултатите, свързани 

с изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма и 

нейното изпълнение. 

Правилното насочване и обвързване на усилията на заинтересованите органи и 

звена и добрата функционална и институционална организация на самото изпълнение 

на Стратегията предопределят постигането на заложените в нея цели, което изисква 

наблюдение и оценка на резултатите. Мониторингът  ще позволи оценка и контрол на 

напредъка на изпълнението в съответствие със спецификата на отделните параметри. 

Той ще се извършва на базата на формулираните индикатори, отразяващи влиянието 

върху туристическия сектор, икономическото развитие и социалната среда, опазването 

на природните, културните и антропогенните ресурси. 

Разработването на стратегията следва основните принципи на стратегическото 

планиране, като логиката на изготвяне на документа е представена на следната графика: 
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Фиг.1. Последователност на процеса на изготвяне на  Стратегията за устойчиво 

развитие на туризма на община Стамболово 

Като се вземат предвид най-значимите глобални тенденции, които ще формират 

новата пазарна среда и бъдещето на българския туризъм до 2030 г. година, в община 

Стамболово се откроява необходимост от:  

 Разработване на туристически продукти, подходящи за възрастовата 

категория 65+ като комбинация между специализирани видове туризъм – 

културен, еко, винен, селски, кулинарен и друг вид туризъм;  

 Разработване на туристически продукти за младите хора, като 

комбинация от еко, приключенски, къмпинг, кулинарен и риболовен 

туризъм. 

 

 

 

При 
промяна 
на 
вътреш-
ната или 
външната 
среда се 
премина-
ва към 
актуали-
зиране на 
стратеги-
ческия 
документ. 

6. Актуали-
зиране 
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стратегията. 
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 Акцент в разработването на специализирани туристически продукти, 

които притежават потенциал за преодоляване на сезонността и създаване 

на специална емоционална връзка с региона;  

 Търсене на възможности за привличане на инвестиции в туризма и 

предоставяне на преференции за  инвеститорите. 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ: СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

 

Туризмът в България ще бъде сред водещите /структуроопределящи/ 

национални отрасли
1

. Туризмът е стабилен фактор, допринасящ за постоянното 

оптимизиране на българската икономика чрез:  

 Съществен дял в БВП 12- 18 %;  

 Висока трудова заетост – 300 000 постоянно и 500 000 временно заети;  

 Създаване на инвестиционни възможности и проекти за публично-частно 

партньорство /25 – 30% от ПЧП на годишна база/;  

 Основно поле за развитие и поддържане на малък и среден бизнес, основан 

на семейна собственост;  

 Опазване на околната среда и съхраняване на богатото културно-

историческо наследство. 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Стамболово се явява 

адаптиране на световните и национални насоки за развитие на туризма, като се отчитат 

глобалните тенденции и се съобразяват новите стратегически документи за следващия 

планов период. 

1. Визия за развитие на туризма в община Стамболово 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България. Хоризонт 2030. 

Община Стамболово да се превърне в разпознаваема дестинация, предлагаща 

съвременни услуги в областта на алтернативния туризъм – селски, екологичен, 

културен, винен, приключенски, религиозен и пещерен, чрез развитие на 

местната инфраструктура, насърчаване на предприемаческата активност и 

партньорствата. 
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Мисия: Община Стамболово ще развива последователна и целенасочена 

туристическа политика, базирана на партньорство между публичния сектор, 

държавните и общинските институции, частния сектор и неправителствените 

организации, която генерира работни места, създава широки възможности за развитие 

на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава 

приходите от туризъм, което ще доведе до повишаване на ефективността и 

конкурентоспособността на местната икономика. 

 

2. Цели и мерки 

Основна цел: Утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на 

туристическия сектор в общината чрез предлагане на туристически услуги, оптимално 

използващи наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните 

изисквания и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма, чрез:  

 Подобряване на местната политика за развитие на туризма;  

 Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на местните 

структури ангажирани с предоставяне на туристически услуги;  

 Изграждане и поддържане на общата и специализираната туристическа 

инфраструктура;  

 Запазване и повишаване качеството на предлаганите туристически услуги;  

 Диверсифициране на туристическите продукти и развитие на отговорен 

туризъм;  

 Стимулиране на местното и регионалното развитие, намаляване на местните 

различия; 

 Използване на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за 

утвърждаване на местните и регионални марки.  

 

Стратегически цели: 
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Стратегическа цел 1 Създаване на подкрепящи условия за развитието на 

туризма, чрез обединяване на усилията на местните власти, бизнеса, НПО и 

държавните институции. 

Развитието на туризма в общината ще донесе оптимални индивидуални ползи за 

хората и бизнеса само ако те се обединят и си сътрудничат на местно, регионално, 

национално и трансгранично ниво. Това сътрудничество може да се постигне чрез 

кампании, взаимен диалог, двустранни и многостранни споразумения и устойчиви 

партньорства при реализация на стратегията, разработване и изпълнение на съвместни 

проекти и др. 

Стратегическа цел 2 Опазване чиста околната среда, съхранение на 

уникалните природни дадености и биоразнообразието в региона, чрез подкрепа и 

реализация на щадящите околната среда инициативи 

Подкрепата на щадящите околната среда инициативи е важна, защото тя 

повишава отговорността на всеки партньор за опазването на природата и намаляване 

вредните въздействия върху околната среда. Тя се базира на използването на 

иновативни продукти и технологии с висока степен на енергийна ефективност и води 

до намаляване на вредните емисии в атмосферата и оползотворяване на алтернативни 

източници на енергия. За да се постигне тази цел дейностите на заинтересованите 

страни, ангажирани в туризма трябва: 

 да са насочили своите усилия в щадящи за околната среда направления;  

 да работят за внедряването на ефективни и достъпни мерки за спестяване на 

енергия; 

 да спазват екологичното законодателство в България за подобряване на 

вредното екологично влияние от непосредствените ежедневни дейности; 

  работещите в сектора граждани трябва да са добре информирани; 

 да се намали използването на хартия; 

 да се събират разделно отпадъците и да се рециклират; 

 да се пазят чисти планинските терени и екологичните пътеки и т.н.   

Всички тези инициативи са не само приоритетни в основните стратегически 

документи, но са и важно изискване за опазване чиста околната среда за бъдещите 
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поколения. В бъдеще най-сериозното предизвикателство в туризма ще бъде 

балансирането между опазването на околната среда, респективно рестрикциите на 

НАТУРА 2000 и икономическите ползи от туристическите дейности. Тази местна 

политика трябва да стане основа за формиране на екологична култура и екологично 

поведение на ангажираните в туризма местни, регионални структури и гражданите.  

Стратегическа цел 3  Прилагане на международните стандарти, най-

добрите европейски практики и въвеждането на иновации по отношение на 

продукти, технологии и човешки фактор в туристическия бизнес, реализиращ се 

на територията на община Стамболово. 

Приложението на високи стандарти, норми и изисквания чрез въвеждането на 

различни системи за управление и системи за сертифициране на качеството са все 

стратегически подходи за развитието на туристическите предприятия и 

дестинации. Всички те осигуряват интегритета на туристическия сектор, гарантират 

устойчивостта на туристическите практики и налагат дългосрочни приоритети. 

Независимо от начина, по който са въведени, подобни системи изискват синхронизация 

и добра координация, както и участие на всички заинтересовани страни в 

туристическия сектор. 

Най-общо, отделните съществуващи схеми за управление, оценка и 

сертифициране на качеството в областта на туризма дават възможност на 

туристическите бизнеси да контролират, поддържат и оптимизират желаното ниво на 

обслужване, както и да повишават цялостно качеството на предлаганата от тях услуга, в 

т.ч. и да разработват висококачествени туристически продукти и услуги, съобразени с 

изискванията и очакванията на потребителите. 

Стратегическа цел 4 Проучване, опазване и популяризиране на културното 

наследство, традициите и обичаите на местното население. 

Последствията от урбанизацията, туризма, нестопанисването, поставят културни 

обекти в опасност, затова е особено важна местната и регионална политика в това 

отношение. Паметниците на националното културно наследство принадлежат на 

всички и грижата за тях е обща отговорност. В стратегията се отразява разбирането за 

необходимостта от полагането на съвместни усилия за решаване на регионално 
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значими въпроси в областта на опазването на културно наследство в община 

Стамболово. 

Стратегията планира полагането на максимални усилия за запазване на културното 

наследство на Стамболово, неговото развитие и управление, както и неговото 

експониране така, че то да помага за патриотичното възпитание на подрастващите, да 

издигне културният имидж на общината и да я превърне в привлекателна туристическа 

дестинация за български и чуждестранни туристи. 

Стратегическа цел 5 Изграждане на съвременна инфраструктура и 

информационна система, обслужваща туристическата дейност. 

Нарастващата популярност през последните години на някои екологични и 

културни обекти изправя общината и туристическия бранш пред предизвикателствата 

за подобряване на техническата инфраструктура, разширяване на настанителната база и 

изграждане на адекватни е-услуги.  

Уеб-базираните системи, обслужващи туристическата дейност най-често служат 

като мощен маркетингов инструмент, позволяващ на потребителите лесно да се 

информират за възможностите, да заявяват предпочитанията си, да съпоставят и да 

избират дестинации или конкретни туристически предприятия и пакети. Подобни 

програми допринасят и за промотирането на определени елементи от обслужването, 

както и за по-широкото разпространение на брандирани продукти и услуги. 

Важно условие за реализиране на набелязаните мерки ще бъде интегрирането на 

гражданските организации и местните туристически структури в процеса на 

управление и взимане на решения за бъдещото развитие на туристическия отрасъл, 

както и включването на туристическите обекти в обща информационна система за 

територията на община Стамболово. 

Стратегическа цел 6 Повишаване качеството на туристическите услуги 

чрез организиране на обучения подобряващи информираността, знанията и 

уменията на хората, заети в сферата на туризма. 

Разширяването на обучението и подобряването на информираността, знанията и 

уменията на хората, заети в сферата на туризма дават трайно отражение върху 

качеството на продуктите и, на свой ред повишават общата оперативна ефективност и 
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конкурентоспособност на туристическите бизнес единици. Ето защо е важен достъпът 

до специализираните обучителни програми, които са адаптирани за нуждите на бизнеса. 

Не са за пренебрегване и възможностите за запознаване с широко наложилите се 

управленски системи, процеси и инструменти във връзка с дългосрочното поддържане 

на високо качество на туристическия продукт/ услуга. Необходимо е да се създават 

възможности за качествено обучение и (пре) квалификация на ангажирания в процеса 

по предоставяне на висококачествени продукти и услуги персонал на туристическите 

предприятия, обмена на добри практики и технологии. Важно е да се следи и познава 

текущо общата потребителска удовлетвореност и изискванията на потребителите, за да 

се отговаря на техните потребности и да се постига по-добро качество в обслужването. 

Стратегическа цел 7 Подобряване достъпа до надеждна маркетингова 

информация и подобряване качеството на рекламната дейност в областта на 

туризма и туристическия бизнес с цел привличане на туристи и удължаване на 

туристическия сезон. 

Маркетинговата стратегия е комбинация от всички инструменти и възможности за 

създаване и продажба на един продукт - четири „Р”(Product, price, place, promotion) на 

маркетинга: продукт, цена, място, промоция). В туризма са особено важни отношенията 

на доверие между туристи и персонал, които туристическият маркетинг изгражда. При 

това трябва да се задоволи високата потребност от информация на заинтересованите, 

т.е. на потенциалните и на реалните гости. Затова потребителите и персоналът са от 

изключителна важност при осъществяването на дейностите в сектор туризъм. 

Потребителките нужди и цялостната потребителска удовлетвореност са важно условие 

за бъдещи съвместни действия. Оценката на потребителите представлява ефективен 

механизъм за директна съпоставка (benchmarking) на туристическите бизнеси по ред 

компоненти, пряко участващи в процеса по гарантиране на висококачественото 

туристическо обслужване.  

Подобряване достъпа до надеждна маркетингова информация, най-общо означава 

достъп до актуална и надеждна информация за продуктите, цените, местата, 

промоцията, потребителите и персонала. На тази база се формира продуктовата, 

ценовата, дистрибуционната и комуникационната политика. Ето защо е важно 
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общината да се явява посредник, а понякога и източник на такава информация, която да 

обслужва потребностите на стопанските обекти. 

Подобреният достъп до надеждна маркетингова информация и подобрената 

рекламна дейност в областта на туризма и туристическия бизнес осигурява ефективна 

маркетинговата политика на отделните стопански субекти ангажирани с туризма и на 

общината като цяло. 

Стратегическа цел 8 Стимулиране на интегрираното местно, регионално и 

трансгранично устойчиво развитие на туризма. 

Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. 

Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и 

валутните приходи, както и от създаването на работни места. Неговото значение е по-

ефективно когато той е интегриран и има изявено регионално и трансгранично 

значение.Съществуващата  тенденция на развитие на традиционния туризъм крие 

значителни екологични, социални и икономически рискове. Днес е важно съчетаването 

на икономическия растеж с опазването на историческото и културно наследство.  От 

тук възниква и необходимостта от интегриран подход към качеството, съсредоточен 

върху удовлетворяване на потребителите и основан върху икономическите, социалните 

и екологичните измерения на устойчивото развитие. 

  Тази стратегическа цел е насочена към повишаване на регионалния 

туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, 

специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и 

увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално и трансгранично 

развитие. 

Особена роля при съхраняването на природното и културното наследство се 

отделя на:   

 отговорното стопанисване на защитените територии и културното 

наследство, които да гарантират устойчивото им използване  в границите на 

допустимото;  

 подкрепата за устойчивото земеделие и горско стопанство и на 

дейностите по възстановяване на видове и местообитания, които също да се 

използват като възможности за развитие на екотуризъм.   
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Специфични цели: 

Специфична цел 1. Утвърждаване на позитивен имидж на местния туризъм и 

повишаване на разпознаваемостта на община Стамболово като привлекателна 

дестинация с характерна местна идентичност, запазени културни традиции и съхранена 

природа. 

В туризма образът на една община – как тя изглежда погледната отвън, каква е 

нейната специфика и какво тя може да предложи на своите гости, е много важен. Той 

привлича или отблъсква, носи информация или създава препятствия, извиква 

позитивни очаквания или негативни представи. От него зависи в голяма степен дали 

усилията на заинтересованите страни ще са ефективни и какво ще бъде качеството им 

на живот. Целта е създаване на бранд „Стамболово”,  което да допринесе не само за 

развитието на туризма, но и за изграждането на конкурентоспособност на дестинацията 

като цяло.   

Всяка община представлява местната общност, чието благоденствие зависи силно 

както от социално-икономическата ситуация в общността, така и от отношенията й със 

съседните и трансграничните общини. 

Поради тази причина, една от основните задачи, залегнали в местната политика на 

общината, е изграждането и поддържането на добър имидж и репутация на регионално, 

национално и международно ниво, които съответно носят своите характеристики и 

техники за изграждане. 

Увереността ни, че Стамболово бързо може да се превърне в предпочитана и 

добре разпознаваема туристическа дестинация, се базира на съществуващия поток от 

еко-туристи, главно чужденци от Западна Европа, наблюдаващи основно богатото 

разнообразие на птици, както и съвместните инициативи на община Стамболово с 

общините от региона в посока на подобряване на туристическия продукт. Особено 

значение за развитието на туризма имат трансграничните инициативи с общините 

Ниазихни и Делта от РГърция и с община Ахмедбей - РТурция. Условията за 

трансгранично сътрудничество с Гърция се подобриха след откриването на ГКПП 

Ивайловград - Кипринос и Маказа – Нимфея. Тези два пункта значително подобряват 

достъпа до трансграничната област и създават предпоставки за обмен на гръцки 
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туристи. Не трябва да се пренебрегва и най-голямото ГКПП Капитан Петко войвода – 

Орменион, което традиционно се ползва от гърци и българи при преминаване на 

границата.  

Специфична цел 2. Повишаване на конкурентоспособността на дестинацията на 

националния пазар, чрез повишаване на качеството на туристическите продукти и 

изявен бранд на дестинацията. 

Брандът е създаване на ясна идентичност, привлекателност, автентичен облик на 

дестинацията, това е обещание, заявка за нещо ценно, запомнящо се, разпознаваемо, 

отличаващо се от другите. Той е съвкупност от символи и очаквания в ума на 

потребителя. Той е обещание, поето към клиента, което трябва да е съотносимо, вярно 

и устойчиво. Брандът изисква динамични взаимоотношения и емоции между 

дестинацията и потенциалните потребители, чиято цел е да се постигне конкурентно 

разграничаване.  

Фиг.  2. Характеристики на бранда 

Дестинацията ще се обслужва от ТИЦ „Кован кая“ – с.Стамболово. Центърът ще 

е връзката между клиентите и собствениците на хотели, ресторанти и къщи за гости. 

Информационните материали, рекламните кампании и представянето пред медиите, ще 

бъде реализирано чрез реализацията нови бъдещи проекти и чрез общинския бюджет 

на община Стамболово. Конкурентното разграничаване на дестинацията ще наложи 

след няколко години систематизирана целенасочена работа по налагане на 

дестинацията. 

• Информационни 
материали 

• Рекламни кампании 

• Представяне пред 
медии 

Бранд 

• Обслужване на 
клиента 

• Оферти към клиента 

• Допълнителни услуги 

Бранд • Он-лайн комуникации 

• Информационни 
центрове, центрове за 
работа с клиенти 

Бранд 
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При бранда има две ключови стъпки, от които основно зависи 

конкурентоспособността на дестинацията: 

 

Фиг. 3. Ключови стъпки , определящи конкурентоспособността на дестинацията  

 

Развиването на бранда в община Стамболово ще продължи да се формира и 

доразвива с помощта на външни експерти и специалисти в областта на туристическия 

маркетинг и реклама. Управлението на бранда ще се извършва от Консултативния 

съвет към ОбС на община Стамболово и ТИЦ „Кован кая“. 

Специфична цел 3. Увеличаване на приходите от туризма. 

Увеличаването на приходите ще се постигне само ако се работи в две 

направления: 

 Увеличаване на времето на престой на туристите, което ще доведе 

до повишаване приходите в частния сектор; 

 Увеличаване броя на възможностите, които ще привлекат по-

голяма част от целевите групи туристи. 

Основният проблем в община Стамболово е, че се посещава от голям брой 

туристи, които обаче не остават да нощуват на територията на общината. 

Анализ на ситуацията 

Определяне на фокус, 
развитие на елементи и 
архитектура на бранда 

Популяризиране на 
основните ценности на 
бранда 

Развиване 
на бранда 

Последователност 
и координация на 
всички нива 

Дългосрочен 
ангажимент и 
политика за 
развитие на бранда 

Управление на 
портфолиото на 
бранда на 
дестинацията 

Мониторинг и 
оценка на 
развитието на 
бранда 

Управле-
ние на 
бранда 
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Увеличаването на времето за престой е особено важна цел, която ще повиши приходите 

от туризма. Тази цел обаче може да се постигне само чрез ефективен маркетинг и чрез 

креативен туристически продукт, които да доведат до стабилно и дългосрочно 

конкурентно предимство и достигане на високо качество на туристическото 

преживяване. 

От друга страна, ще е необходима дългосрочна работа не само от страна на 

Туристическия информационен център „Кован кая“, но и от ефективността на 

изградената мрежа от туристически информационни центрове в страната и чужбина, от 

участието на общината в туристически борси и панаири и други инициативи, 

популяризиращи местните туристически услуги и дестинацията като цяло. 

Специфична цел 4. Внедряване на иновативни информационни и 

комуникационни технологии и е-услуги в областта на туризма. 

Внедряването на информационни и комуникационни технологии води до 

предлагането на различни е-услуги в туризма или това е по-известния е-туризъм.  С 

навлизането на информационните и комуникационните технологии в ежедневието част 

от туристическите дейности се пренасят в интернет. Все повече дестинации разполагат 

с уебстраници, от които евентуалният посетител би могъл да се информира, да планира 

своето пътуване и да резервира или да закупи дадена туристическа услуга. Много от 

туристите използват е-туризма дори и след своето пътуване като споделят 

преживяванията си чрез снимки, видео, коментари и т.н. 

Главните туристически услуги, които се предлагат масово онлайн, са резервации 

за хотели, покупка на самолетни билети, наемане на автомобили или закупуване на 

билети за градски събития: концерт, кино, театър и др. 

По проект „Туриновейшън“, финансиран от Програмата за развитие на селските 

райони, м.313 Община Стамболово изгради местна електронна мрежа, свързваща ТИЦ 

в Стамболово, Интерактивната изложба в с.Долно Черковище и Туристическата хижа в 

с.Тънково. Мрежата предлага богата информация за общината и региона, представя 

основните туристически обекти, тяхната локализация, особеностите им и предоставя 

координатите за връзка. Освен това е закупен и софтуер (резервационна система), 

който може да осъществява връзка между ТИЦ „Кован кая“ и туристическите фирми на 

територията. Чрез него община Стамболово освен да информира, може да прави и 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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резервации. На общинския специалист е осигурена възможността да се превърне в 

доставчик и/или посредник на услугата и крайния потребител. Предоставянето на тези 

електронни услуги и тяхното усъвършенстване, ще бъде следващата важна стъпка в 

постигането на тази специфична цел през този програмен период. 

По проект „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково – 

Димитровград - Стамболово“, финансиран от от ПРРР се реализираха поредица от 

дейности, които имат значение за разпознаваемостта на дестинацията:  

 Разработване на туристически пакети; 

 Рекламни дейности за разработване и популяризиране на туристическите 

пакети; 

 Организиране на 4 дневен промоционален тур; 

 Популяризиране на дейностите за маркетинг на дестинациите на регионално 

ниво; 

 Участие в национални и международни туристически борси; 

 Разработване и разпространение на рекламните материали. 

Постигането на целите, развитието на туризма в общината и предоставянето на 

нови услуги, цели да донесе реални индивидуални ползи за хората и бизнеса, както и 

просперитет на цялата община.  

3. Видове туризъм и използвани понятия 

Понятието „туризъм”, според Закона за туризма е съвкупност от 

специфични стопански  дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми 

и други, осъществявани в туристически обекти  и  насочване към: създаване, 

предлагане, реализиране и потребление на стоки и услуги, които формират 

туристическия продукт.  

Основни видове туризъм са: 

 Маршрутно-познавателен – туристите пребивават на едно място не 

повече от три дни (тур); 

 Ваканционен (рекреативен) туризъм – пребиваването на едно място е 

повече от три дни, с цел използване на свободното време; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
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 Бизнес-туризъм, семинарен и конгресен туризъм – осъществяват се 

делови и творчески срещи; 

 Спортен туризъм; 

 Приключенски туризъм; 

 Балнео и медицински туризъм – използване на минерални и кални 

източници и лечение; 

 Хоби-туризъм; 

 Селски туризъм; 

 Младежки туризъм; 

 Еко-туризъм; 

 Туризъм за третата възраст (пенсионери); 

 Религиозен туризъм . 

В община Стамболово не е развит балнеоложкия, медицинския и спортния 

туризъм и все още не са създадени достатъчно условия за развитието на сериозен 

бизнес и семинарен туризъм. Последният има наченки, но все още е в своето 

начало. Развитието на балнеоложкия туризъм е с неясно бъдеще, тъй като има 

минерална вода в с. Долно Ботево, но нейните качества не са добре изследвани и не 

е дадена на концесия.  Медицинският туризъм е тясно свързан с балнеоложкия и 

спа-туризма, а той в момента не е развит. Спортният туризъм е силно затруднен 

на този етап, тъй като има футболен стадион, но липсват закрити спортни зали. 

Може да се развива рафтинг по река Арда и скално катерене на единични места в 

скалите между с.Рабово и Долно Черковище, но липсва местна организация и 

нагласи за тяхното обезпечаване. 

Трудности се срещат и в областта на културния туризъм. В резултат на 

съвременния живот са изчезнали традиционните за района местни занаяти. 

Възстановяването на традиционните занаяти е почти невъзможно, въпреки че не може 

да се пренебрегне фактът, че развитието на туризма увеличава интереса към подобен 

род традиционни дейности и изработваните от тях сувенири. Подобна дейност може да 

се развие на базата на обработката на камъка и полускъпоценните камъни, които са 

особено характерни за територията на общината. Общината трябва да подкрепя всяка 
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възникнала подобна местна инициатива или сама да инициира такива практики.  

Запазената тепавица в с. Рабово е една от малкото атракции в това отношение. 

Туризмът оказва силно влияние върху архитектурата като вид материална 

култура и твърде често води до промени в традиционните архитектурни стилове. По-

голяма част от предприемачите са убедени, че новото и съвременното е предпочитано 

от туристите, затова се разрушават интересни в архитектурно отношение сгради и се 

изграждат нови. Запазването на старите архитектурни стилове е важна предпоставка за 

развитието на туризма, защото чрез него се задоволяват културно-познавателните 

потребности на туристите, повишава се културното равнище на хората и персонала. 

Създаването на продукти и планирането на пазарната дейност в регионален и 

общински план изискват създаването и поддържането на актуална информационна база 

данни, която да е достъпна за голяма част от потребителите и да осигурява 

разпространение  на събраната информация. 

Изградената обществена туристическа инфраструктура, включваща: 

Туристическия информационен център „Кован кая“, Хижата – с. Тънково, 

Интерактивната изложба „Биоразнообразието в долината на Арда” и др., както 

информационни и пътеуказателни табели са гръбнака на туристическата 

информационна система в общината. Особено голямо значение има изграждането и 

функционирането на Туристически информационен център „Кован кая“, който се 

намира в сградата на Общинска администрация. Той ще обслужва както гостите на 

община Стамболово, преминаващите през общината туристи и желаещите да я посетят. 

Те ще получават информация, която ще ги ориентира в предпочитанията им за да 

направят най-добрия избор за себе си и за туристическите групи. 

За целите на настоящата стратегия бяха използвани и понятията: 

 

 

 

 

 

 

 

Туризъм 

Туризмът включва всички дейности на хората за една календарна 

година, свързани с пътуване и отсядане на места извън тяхното 

обичайно местоживеене с цел развлечение, по работа и с други 

цели (Източник: Световната организация по туризъм)  
 

Алтернати-

вен туризъм  

 

Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически 

пакети или отделни туристически услуги, които се определят като 

алтернатива на масовия туристически продукт по начин на 

предлагане, протичане и ангажиране на човешкия ресурс.  
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Туристи-

ческа 

дестинация  

 

Туристическа дестинация е място, на което посетителят прекарва поне 

една нощувка. Понятието включва туристически продукти, като 

услуги по настаняване, атракции и туристически ресурси в рамките на 

един ден път. Туристическата дестинация има физически и 

административни граници, които определят нейното управление, 

изглед и атмосфера, определящи нейната пазарна 

конкурентоспособност. Туристическите дестинации обединяват 

различни заинтересовани лица, често включващи хотелиерската 

общност и могат да се обединяват в мрежи с цел създаването на по-

големи дестинации.  

 

Туристи-

чески 

продукт  

 

Дейности и преживявания, предназначени за туристи по време на 

тяхното пътуване, предоставяни на базата на природни, културни и 

други блага.  

 

Маркетинг 

на 

туристиче-

ска 

дестинация  

 

Това обхваща набор от дейности, подпомагащи местните органи в 

усилията им за развитие на местната туристическа дестинация:  

 Разработване на местни и регионални стратегии за развитие на 

дестинацията;  

 Създаване на местна или регионална идентичност и марка;  

 Въвеждане на единна регионална система за маркировка;  

 Въвеждане на екологични стандарти за туристическите услуги;  

 Подкрепа на организациите и мрежите, основани на принципа на 

партньорство;  

 Дейности по изграждане на капацитет в местните туристически 

асоциации, туристически съюзи и общините.  

 

Добра 

практика  
 

 

Утвърден набор от ценности (утвърдена и с доказан резултат 

практика), които водят до ефикасно и ефективно използване на 

наличните ресурси за постигане на качествени резултати на местно 

ниво. Приетите добри практики трябва да отразяват стандартите за 

предоставяне на услуги, когато съществуват такива.  
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РАЗДЕЛ ВТОРИ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

 

1. Времетраене, етапи и координация 

Хоризонтът на действие на стратегията е 2014 - 2020 година. Това е 

следващия планов период през който развитието на туризма е подприоритет
2

 в 

Стратегическата рамка на Националната програма за развитие на Република България: 

България 2020. Тя включва следващите области на въздействие:   

 Стимулиране развитието на разнообразни форми на туризъм - 

отключване на местния потенциал за развитие на туризъм чрез 

консервация, реставрация и интегриране на недвижими културни 

ценности и природни забележителности /НКПЗ/, включително с 

религиозен характер, в съвременната среда (в т.ч. чрез изграждане на 

съпътстваща туристическа инфраструктура) и чрез туристически 

продукти; въвеждане на съвременни форми за експониране и 

интерпретация и обновяване на музеите, чрез създаване на специфични 

туристически продукти;предоставяне на правата на управление на НКПЗ 

на общините (предвижда се създаване на специализирани органи за 

опазване към общините - общински фондове "Култура" и обществен 

съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към 

общините); развитие на инфраструктура за туризъм и на туристически 

атракции; изграждане и развитие на туристически атракции в регионите 

за селски, спа/балнео, приключенски, спортен и др. видове туризъм. 

                                                           
2 Подприоритет 3.2 Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и 

креативни индустрии в регионите.   
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 Опазване, валоризация, цифровизация, социализация, експониране и 

популяризиране на недвижими, движими и нематериални културни 

ценности и природни забележителности; координирана и поетапна 

цифровизация на материалното и нематериалното културно-историческо 

наследство. 

 Подкрепа за регионалния маркетинг и формирането на регионални 

туристически продукти - формиране на регионални продукти, 

провеждане на пазарни проучвания, разработване на бранд стратегии за 

регионите на страната, маркетингови стратегии за позициониране и 

осъществяване на промоционални дейности, подкрепа на местни 

традиции, обичаи и културни събития, които имат периодичен характер- 

фестивали, музикални дни,театрални дни, дни на поезията и др. 

 Създаване на условия за развитие на културни и творчески 

индустрии - подкрепа на визуалните изкуства и популяризиране на 

съвременни форми на художествено изразяване; „мобилност на визуални, 

сценични и аудиовизуални произведения и на техните автори и 

изпълнители; подкрепа на българското участие в международно значими 

културни събития и инициативи. 

 Реализиране на национален туристически маркетинг - провеждане на 

комуникационни кампании на вътрешния и на целеви пазари; провеждане 

на мултинационални кампании по телевизионни и други медии; 

производство на филми, мултимедийни продукти и иновативни 

промоционални материали; доразвиване на националния интернет портал 

и създаване на информационна система и мрежа с регионалните и местни 

информационни туристически центрове; провеждане на маркетингови 

проучвания и изследвания; дейности за промоция на специализирани 

туристически продукти. 

Областите на въздействие на национално ниво са отчетени и съобразени в 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма и в Общинския план за развитие на 

общината 2014-2020 г. В тези области на въздействие се работи още в края на 
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предишния планов период и през първата година от новия времеви хоризонт. Община 

Стамболово работи активно по реализирането на редица проекти, три от които са 

свързани именно с оползотворяването на потенциала на общината и региона като 

туристическа дестинация. Те се финансират по Програмата за развитие на селските 

райони, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция и 

Оперативна програма „Регионално развитие“.  Единият от тях е „Туриновейшън“, а 

другият "Приятелство без граници - ръка за ръка", по него се строи парк и часовникова 

кула в Стамболово и се разработва Стратегия за интеграция на общностите от двете 

страни на границата. Третият проект в това направление е „Развитие на регионален 

туристически продукт: Хасково – Димитровград - Стамболово“.  Неговата основна цел 

е да се подкрепи и увеличи интереса към конкурентоспособни туристически атракции 

на територията на трите общини. Това, на свой ред, ще допринесе за диверсификацията 

на туристическия продукт, за намаляване на териториалната концентрация и за по-

равномерното разпределение на ползите от туризма. 

Мерките, залегнали в Стратегията за устойчиво развитие на туризма за 

седемгодишния период  са разпределени в рамките на три етапа: 

 Първи етап. Институционално изграждане на местните структури и 

партньорства - с продължителност от 2 години (2014-2015 г.). 

 Втори етап. Институционално укрепване - с продължителност от 2 години 

(2016-2016 г.). 

 Трети етап. Мобилизиране на ресурсите за благоустрояване на   

Стамболово, подобряване на туристическите услуги и превръщането му в 

туристически център - с продължителност от 3 години (2018-2020 г.). 

Координиращ и контролиращ орган:  Консултативен съвет по туризма. 

Изпълнител: Община Стамболово. 

Ключови фигури за развитие на туризма на територията на община 

Стамболово: 

 Община Стамболово; 

 ТИЦ „Кован кая“; 

 Областна администрация; 

http://www.ipacbc-bgtr.eu/index.php
http://www.ipacbc-bgtr.eu/index.php
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 Други съседни и трансгранични общини; 

 РИОСВ; 

 БДЗП – Хасково; 

 Сдружение „Биоразнообразие“ – Хасково; 

 ТИЦ “Кован кая”; 

 Сдружение “Арда 2003” 

 Други местни и регионални НПО, свързани с развитието на туризма и 

предприемачеството; 

 ТИЦ-ве от региона; 

 Музеи; 

 Природозащитни центрове и интерактивни изложби; 

 Селскостопански производители; 

 Собственици на хотели, ресторанти, къщи за гости и други стопански 

субекти предоставящи услуги необходими за осигуряване комфорта на 

туристите; 

 “Стамболово” ЕАД, ВиК, ИВН, БТК, РЗИ, РДГ – Кърджали и други 

структури обслужващи инфраструктурата, екологията, биоразнообразието и 

контрола върху процеса на прилагане на стандарти; 

 Туроператори; 

 Медии. 

 

Финансови източници: 

 Общински бюджет; 

 Държавен бюджет; 

 Програма за развитие на селските райони; 

 Европейски фондове и оперативни програми; 

 Финансови средства от бизнеса; 

 ПЧП; 

 Други финансови източници, финансиращи проекти; 

 Дарения; 
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 Инвестиции и др. 

 

Прозрачност 

Прозрачността в настоящата стратегия се базира на ангажиране в реализацията 

на целите и мерките на различни управленски, икономически и обществени структури 

на национално и местно равнище. 

Принципът на прозрачност на устойчиво развитие на туризма, изразява 

необходимостта от търсенето на диалог, на широко обществено съгласие, за всяка 

промяна в областта на туризма. Това ще създаде ангажираност у всеки български 

гражданин, а от там и доверие в системата, което е много важно за нейното развитие. 

 

2. Програма за развитие на туризма 

Мерките за изпълнение на стратегията и тяхната свързаност със стратегическите 

цели и индикаторите се разпределят в различните етапи през следващия планов период. 

Една мярка обикновено обслужва постигането на няколко стратегически и специфични 

цели, които са изписани към всяка конкретна мярка. В следващата таблица освен 

индикаторите се посочва и източника на информация, който ще предостави надеждни 

данни, които ще регистрира степента на изпълнение на съответната мярка. В почти 

всички случаи се очаква основната информация да се предоставя от община 

Стамболово и от ТСБ - Хасково. 

Периодът до 2020 г. е разпределен на три етапа, всеки от които обединява 

конкретни, логически свързани мерки, които в комплекс водят до постигането на 

стратегическите и специфичните цели на СРТ.    

Първи етап. Институционално изграждане на местните структури и 

партньорства - с продължителност от 2 години (2014-2015 г.). 

 

Мярка 1.     Изграждане на Консултативен съвет по туризма и 

неговото утвърждаване сред обществеността. 

Обслужвани цели   СтЦ 1 
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Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Решение на ОбС 

 Оперативен план – 1 бр. 

 Констативни протоколи и протоколи от заседания. 

 Отчетни доклади. 

Източник: Община Стамболово 

Проекти: Избор на Консултативния съвет и привличане на външни 

членове, които да подкрепят и разширят неговата дейност. 

Планиране на работата на Консултативния съвет. 

Контролна дейност. 

Отчет пред ОбС 

 

 

Мярка 2.     ТИЦ „Кован кая“ 

Обслужвани цели   СтЦ 1, 6, 7, 8; СпЦ 1, 2, 3 и 4 

Индикатор и 

източник/ци на 

информацията 

Бр.обслужени 

 Бр. резервации 

 Бр.разработени рекламни материали 

 Бр. нощувки 

Източник: Община Стамболово и ТСБ - Хасково 

Проекти:  Откриване на общинския Туристически информационен 

център “Кован кая”. 

 Информиране на туристи и граждани. 

 Предлагане на е-услуги. 

 Изграждане и поддържане на електронна мрежа и обмен 

на информация между ТИЦ „Кован кая“, Интерактивната 

изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“ – с. 

Долно Черковище и Хижата в с.Тънково. 
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 Изграждане и поддържане на електронна мрежа между 

община Стамболово и хотелиерите, ресторантьорите и 

собствениците на къщи за гости за създаване на условия 

за резервации от ТИЦ „Кован кая“. 

 Поддържане на актуална база данни за туристическите 

обекти в общината и региона и ъпгрейт на интернет 

страниците. 

 Привличане на професионално подготвени кадри и 

подобряване на тяхната квалификация. 

 Поддържане текущи контакти с туроператори, 

пътнически агенти и превозвачески фирми за 

координиране на посещенията. 

 Обучение и наемане на водачи на туристически групи, 

които да са на разположение на ТИЦ „Кован кая“. 

 Организиране на обучителни курсове, семинари и 

конференции подобряващи квалификацията на хората 

ангажирани с предоставяне на туристически услуги. 

 Организационна и техническа поддръжка на 

разработените туристически маршрути и еко-пътеките.  

 Идентифициране на важните от маркетингова и рекламна 

гледна точка заинтересовани страни, които 

разпространяват туристическа информация до целевите 

групи, рекламират и формират нагласи и очаквания сред 

туристите. Поддържане на постоянни контакти със 

заинтересованите страни и целевите групи и изпращане 

на актуална информация. 

 Установяване на партньорство с другите общини, ТИЦ, 

музеи и природозащитните центрове на общините от 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        34 

 

региона. 

 Разработване на дестинацията и нейното активно 

рекламиране в медии, интернет и на специализирани 

инициативи за популяризиране на туристическата 

дестинация.   

 Подготовка на рекламни материали и разработване на 

туристически продукт и неговото представяне на 

български и международни изложения, борси и други 

инициативи популяризиращи местните туристически 

услуги. 

 Изработване на приложение към мобилните апарати 

представящо туристическата дестинация и маршрутите, 

както и най-интересните обекти включени в тях. 

 

Мярка 3.     Разработване и реализация на проекти, свързани с 

подобряването на туризма и туристическите услуги в 

общината и в региона. 

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; СпЦ 1, 2, 3, 4. 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр.проекти 

Източник: Община Стамболово 

Проекти:  Разработване и реализиране на съвместни проекти 

подобряващи туристическия обмен в трансграничната 

област.  

 Разработване и реализация на проекти подобряващи 

екологичната среда и биоразнообразието; 

 Разработване и реализация на проекти за културен обмен 

и културно наследство; 
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 Разработване на проекти създаващи интегрирани  

туристически продукти. 

 Разработване на проекти подобряващи стандартите и 

създаващи местни и регионални марки.  

 

 

Втори етап. Институционално укрепване - с продължителност от 2 

години. 

Мярка 4.      Партньорства и междуобщински инициативи 

Обслужвани цели   СтЦ 1, 3 и 8 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр.изградени партньорства; 

 Бр.реализирани съвместни проекти; 

 Бр. междуобщински инициативи; 

 Бр.създадени структури; 

Източник: Община Стамболово 

Проекти:  Привличане на местни и регионални ключови фигури, за 

създаване на местни и регионални структури 

подпомагащи развитието на туризма. 

 Реализирани съвместни проекти и инициативи между 

различни партньори и общини в региона. 

 Поддържане на устойчиви  партньорства между ТИЦ 

„Кован кая“ и хотелиери, ресторантьори, собственици на 

къщи за гости, винарни и други места за почивка, отдих и 

забавления. 

 Изграждане на ефективни международни контакти с 

други европейски общини, НПО и туристически фирми. 

 

Мярка 5.     Популяризиране на културните дадености и културните 

събития в общината 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        36 

 

Обслужвани цели   СтЦ 4 и 8; СпЦ 1 и 2 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр. организирани събития; 

 Бр.проучвания; 

 Бр.възпроизведени обичаи 

Източник: Община Стамболово 

Проекти:   Организиране на атрактивни общински събития в 

областта на културата, екологията и междукултурното 

сътрудничество, които да привличат вниманието на 

гостите на общината. 

 Провеждане на археологически и други проучвания на 

културното наследство и културните дадености. 

 Организиране на: 

o Фестивала на хляба в с. Рабово; 

o Фестивала на културното наследство в 

с.Стамболово; 

o Надсвирването – с. Стамболово; 

o Балканския пленер на художниците в Токмакли и 

др. 

 Възпроизвеждане на местни обичаи. 

 Организиране на други празници и културни 

инициативи. 

 

Мярка 6.     Реклама и маркетинг 

Обслужвани цели   СтЦ 3, 7 и 8; СпЦ 1 и 4. 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр.проучвания 

Източник: Община Стамболово 

Проекти:   Провеждане на маркетингови проучвания; 
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 Адаптиране на туристическите услуги към потребностите 

и очакванията на туристите. 

  Разработване на рекламни материали. 

 Провеждане на активни рекламни кампании за 

популяризиране на природните и културните дадености 

на региона. 

 Осъществяване на тесни връзки с туроператори, 

журналисти и маркетингови звена. 

 

Мярка 7.     Информация и комуникация 

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; СпЦ 1, 2, 3, 4. 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр.проекти 

Източник: Община Стамболово 

Проекти:   Поддържане на е-мрежа, е-услуги и тяхното 

актуализиране и обновяване. 

 Подобряване на информираността, чрез поставяне на 

информационни табла и табели указващи 

местонахожденията на туристическите обекти. 
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Трети етап. Мобилизиране на ресурсите за благоустрояване на   

Стамболово, подобряване на туристическите услуги и превръщането му в 

туристически център - с продължителност от 3 години. 

Мярка 8.     Изграждане на пътната и туристическа инфраструктура 

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 5 и 8; СпЦ 2 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр. изградени инфраструктурни обекти; 

 Бр.реновирани инфраструктурни обекти; 

 Бр.обекти с подобрен достъп; 

 Бр.изградени пътни отсечки; 

 Бр.екологични пътеки; 

 Бр.места за почивка. 

Източник: Община Стамболово 

Проекти:   Определяне на зоните за въздействие и изграждане на 

съпътстващата ги инфраструктура. 

 Обновяване на пътната инфраструктура подобряваща 

регионалната свързаност.  

 Рехабилитация и изграждане на техническата 

инфраструктура, подобряваща достъпа до 

туристическите обекти. 

 Подобряване достъпа до културните и екологичните 

обекти, чрез изграждане на еко-пътеки, паркинги и места 

за почивка. 

 Изграждане на места за почивка в близост до културните 

и екологичните обекти. 

 Поддържане на изградената инфраструктура в добро 

състояние и качество. 

 Изграждане на нови туристически обекти и атракции, 

разнообразяващи туристическите услуги и увеличаващи 
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продължителността на престоя. 

 Разширяване обхвата на обществено-частните 

партньорства и привличане на граждани и предприемачи 

за подобряване и обновяване на инфраструктурата. 

 Търсене на възможности за привличане на инвестиции в 

туризма и предоставяне на преференции за  

инвеститорите. 

 Изграждане на път успореден на река Арда. 

 

Мярка 9.     Изграждане рехабилитация на ВиК, на водните басейни, 

водоизточниците и напоителните системи  

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 5 и 8; СпЦ 2 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр. ПСОВ; 

 Л.м. реновирана ВиК инфраструктура; 

 Бр.предприети екологични мерки при експлоатацията 

на водоизточниците и водните басейни; 

Източник: ВиК Стамболово 

Проекти:  Проучване на минералната вода в Долно Ботево и 

привличане на инвеститори. 

 Обновяване и изграждане на ВиК инфраструктура. 

 Изграждане на локални пречиствателни станции за 

отпадни води.   

 Благоустрояване на изворите и водните басейни и 

запазването им от промишлени и други замърсявания. 

 Експлоатация на водните басейни при спазване на 

екологичните изисквания.   

 Изграждане и възстановяване на напоителните полета в 
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землищата на Стамболово, Зимовина, Лясковец, Царева 

поляна, Жълти бряг, Долно Ботево, Тънково, Малък 

извор и по долината на р. Арда. 

 

Мярка 10.     Изграждане на друга инфраструктура  

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 5 и 8; СпЦ 2 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр. изградени претоварни сметища; 

 Изградена газопреносна мрежа; 

 Бр. газифицирани обекти; 

 100% покритие на GSM мрежата; 

 Изграден широколентов Интернет.  

Източник: Община Стамболово 

Проекти:  Изграждане на претоварно сметище и Център за разделно 

събиране на отпадъците. 

 Въвеждане разделното събиране на отпадъка. 

 Изграждане на специализирани площадки за събиране на 

различен вид отпадъци от селското стопанство, 

промишлеността и бита. 

 Изграждане на газопреносна мрежа в община 

Стамболово,  

 Газифициране на административния център и основните 

публични и производствени обекти. 

 Изграждане на щироколентов Интернет и оптичен кабел.   

 Покритие 100% на населените места от всички мобилни 

оператори. 

 Поддържане на съществуващите туристически зони в 

Долно Черковище и Балкан. 
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Мярка 11.     Предоставяне на туристически и други услуги 

обслужващи туристите 

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 5, 6 и 7; СпЦ 2 и 4 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр.предоставяни услуги; 

 Бр. обновени услуги; 

 Бр. нови услуги; 

 Бр.проучвания;  

Източник: ТИЦ „Кован кая“ 

Проекти:  Обновяване на туристическите услуги и повишаване на 

тяхното качество. 

 Провеждане на маркетингови и други изследвания за 

проследяване нагласите на туристите. 

 Разширяване на услугите предоставяни от ТИЦ „Кована 

кая“, Интерактивната изложба „Биоразнообразието по 

поречието на Арда“ и хижата в с.Тънково. 

 Подобряване на обществения транспорт и 

превозваческите услуги. 

 Подобряване на здравните услуги. 

 

Мярка 12.     Подобряване на стандартите, качеството на услугите и 

опазването на околната среда  

Обслужвани цели   СтЦ 1, 2, 3, 6, 7 и 8; СпЦ 2 и 4 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр. нови марки; 

 Бр. нови инициативи в селското стопанство; 

 Бр.еко-продукти;  

Източник: Община Стамболово 
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Проекти:  Включване в местни, регионални и трансгранични 

партньорства разработващи нови туристически продукти 

и регионални марки, налагащи стандарти и качество в 

туристическото обслужване. 

 Адаптиране на селскостопанското производство и 

преработващата промишленост към нуждите на туризма 

и съхраняването на природната среда. 

 Развитие на екологичното земеделие, екологичното 

винопроизводство и кулинарния туризъм, предлагащ 

екологични продукти и разнообразни кулинарни местни 

рецепти. 

  

Мярка 13.     Увеличаване броя на туристите 

Обслужвани цели   СтЦ 1,7 и 8; СпЦ 1, 2 и 3 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Бр. туристи; 

 Бр.членства в организации, сдружения и мрежи; 

 Бр.изложения, конференции и презентации;  

Източник: Община Стамболово 

Проекти:  Установяване на тесни контакти с РИОСВ, с регионални и 

национални екологични организации за привличане на по-

голям брой любители на птиците и природните 

забележителности. 

 Включване на общината в национални и международни 

организации, мрежи, изложения, презентации и 

конференции, подкрепящи туризма. 

 Поддържане на постоянна електронна връзка с ключови 

за развитието на туризма фигури на регионално, 

национално и международно ниво. 
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Мярка 14.     Подобряване на околната среда, чрез рехабилитация и 

разширяване на зелените площи и парковите 

пространства и провеждане на обществени инициативи 

за хигиенизиране на терените 

Обслужвани цели   СтЦ 2, 3 и 8; СпЦ 1 и 2  

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Дка зелени площи; 

 Бр. обществени инициативи за озеленяване; 

 Бр.обществени инициативи за почистване;  

Източник: Община Стамболово 

Проекти:  Подобряване на крайпътното и крайдворното 

озеленяване. 

 Организиране на местното население в хигиенизирането 

и озеленяването на публичните пространства, дворовете 

и районите около тях. 

 Участие в националните, регионалните и местните 

публични инициативи за почистване на замърсените 

терени. 

 Провеждане на общински конкурс “За чист и уютен 

дом”.   

 

Мярка 15.     Екологосъобразно използване на горския фонд и 

селското стопанство за устойчиво развитие на 

територията 

Обслужвани цели   СтЦ 2, 3 и 8; СпЦ 1 и 2 

Индикатор/и и 

източник/ци на 

информацията 

 Дка залесени площи; 

 Бр. екологични инициативи; 

 Бр. изработени планове за управление на ЗМ;  
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Източник: Община Стамболово 

Проекти:  Изграждане на горски пътища и пътеки извън границите 

на защитените територии.  

 Екологосъобразно използване на горския фонд и 

природните ресурси. 

 Насърчаване на местното население, фирми и училища за 

провеждане на съвместни инициативи, целящи 

залесяване, подобряване на крайпътното и крайдворното 

озеленяване, хигиенизирането и благоустрояването на 

зелените площи. 

 Подкрепа на селскостопанските производители, 

занимаващи се развитието на устойчиво селско 

стопанство, незамърсяващо околната среда. 

 Изработване на План за управление на ЗМ “Големия 

сипей”. 

 Планиране на мерки, запазващи биоразнообразието и 

екологичната обстановка в района. 

 

   

Маркетолозите в сферата на туризма и пътуванията считат, че много често 

събитията се използват неадекватно при брандиране на дестинацията. Необходимо е да 

се разработи методология за вграждане на събитията в бранда на дестинацията. В 

много дестинации в страните с развит туризъм  - курортни комплекси, градове или 

региони обикновено има организация, която отговаря за дестинационния маркетинг и 

за сътрудничеството и взаимоотношенията с организации на други равнища, 

включително и с публичната власт и нейните институции. Тези организации 

обикновено се наричат ДМО (Destination Marketing Organisation) и най-общо 

стратегическата им цел е да се повиши дългосрочната конкурентоспособност на 
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дестинацията. Tези организации функционират, за да промотират дестинацията чрез 

изграждане и утвърждаване на благоприятен имидж за нея, разпространение 

на  рекламни материали, организиране на събития свързани с туризма и развитие на 

партньорски взаимоотношения с други организации и властите. ДМО за градове и 

други населени места обикновено са под формата на посетителски бюра/ туристически 

центрове и членове на тези организации могат да бъдат всички бизнес организации 

свързани с индустрията за гостоприемство - хотели,  ресторанти, туроператори и 

турагенти.  

В Стамболово това е ТИЦ „Кован кая“ с единствената разлика, че в него не 

могат да членуват организации и фирми, защото той е общинска собственост. Създаден 

по проект „Туриновешън“, той е изграден и модерно оборудван. Неговата основна цел е 

да поддържа информационната система и да координира взаимодействието между ИИ 

„Разнообразието в долината на Арда“ – с.Долно Черковище,  хижата в с.Тънково, както 

и да предоставя информация на туристи, граждани, туроператори и предприемачи 

относно: 

 Туристическите обекти; 

 Туристическите услуги; 

 Транспортните връзки; 

 Рекламата, маркетинга и туристическите изложения. 

Други важни негови функции са: 

 Координация между общината и заинтересованите страни 

(осигуряващите туристически услуги фирми, структури, селскостопански 

производители, физически лица и др.) намиращи се на територията на 

общината и региона. 

 Регистрация на туристите. 

 Актуализиране на Интернет страницата. 

 Съхранение, актуализация и разпространение на полезна за туристите 

информация, като цени и условия за нощувки, храна, забавления и др.  

 Създаване, координация и обслужване на туристическите маршрути в 

общината и региона. 
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 Осигуряване на информация за местните хотелиери, ресторантьори, 

собственици на къщи за гости и предлагащите услуги селскостопански 

производители за новостите в туризма и предпочитанията на основните групи 

туристи. 

 Организиране на обучителни курсове, семинари, конференции и конкурси 

за подобряване на квалификационните знания, умения и информираност на 

заетите в туризма. 

 Организация на местни инициативи, популяризиращи природните 

дадености, биологичното разнообразие, културните паметници и местните 

традиции. 

 Организиране на местните културни празници и прояви, издигащи ролята 

и значението на общината като място с активно развитие на туризма и 

туристическите услуги. 

 Проучване, съхранение и презентация на местните занаяти и 

произведеното от местните майстори. 

 Засилване на интеграционните процеси между съседните на Стамболово 

общини от Хасковска и Кърджалийска области – за допълване и синергичен 

ефект на предлаганите туристическите продукти. 

 Разширяване на трансграничното сътрудничество и съвместните 

инициативи с Гърция и Турция, с цел развитие на обща регионална и 

трансгранична политика в областта на туризма. 

 Обединяване на трансграничните и междуобщинските усилия за развитие 

и опазване на  ценните природни и културни ресурси и обмен на туристически 

групи между пограничните райони.   

 Изработването на атрактивни рекламни материали (на CD-та, флашки, 

реклами, дипляни, брошури, филми, изложби и др.) за природните и 

културните забележителности, намиращи на територията на общината. 

 Изпращане на рекламните материали до различните чуждестранни 

посолства в България, други европейски общини, търговски и международни 

сдружения. 
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 Провеждане на рекламни кампании за популяризиране на туристическите 

обекти в страната и в чужбина за привличане  вниманието на потенциалните 

туристи и инвеститори към условията за развитие  на алтернативния туризъм в 

общината и предлаганите туристически услуги и атракции. 

 Текущо информиране на журналисти, медии и интернет страници за 

състоянието на основните туристически обекти, посещаемостта, новите 

туристически услуги, и снабдяването им с актуални  рекламни материали. 

 Проучване на потребностите и интересите на туристите и оценката им за 

качеството на предоставяните туристически услуги. 

 Съвместно с общината да се инициира създаването на асоциация на 

заетите в туризма или туристически клъстер /обединение на различни субекти с 

общ интерес за развитие на туризма/. 

 

3. Туристическа дестинация 

Популяризирането на община Стамболово и Източните Родопи като 

туристическа дестинация е най-важното условие за развитие на туризма на територията. 

Един от определящите го фактори е реализационния фактор, който е свързан с 

предлагането на самата туристическа дестинация и включва: 

 наличие на ресурси (природни и антропогенни); 

 наличие на материално-техническа база и инфраструктура; 

 наличие на кадри (управленски, информационно-екскурзоводни, облужващ 

персонал) и организационна структура; 

 развитие на транспорта; 

 развитие на връзките между отраслите, индустриалните предприятия и 

основния доставчик за туристическата индустрия; 

 териториално-устройствена среда. 

На териториите, където туризмът е един от основните стопански отрасли, 

материалната база за обслужването на туристите и туристическите услуги 

непрекъснато трябва да се усъвършенстват и променят. Целта е целогодишно да се 
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привличат повече туристи и да се увеличават доходите от извършените туристически 

услуги. За целта се изменят и благоустрояват цели пространства, откриват се нови 

ресторанти, търговски заведения, атракции и други услуги, за да се оползотворят по-

рационално туристическите им ресурси. Предвижда се изграждането на туристически 

селища в организираните територии. 

С цел активизиране на туристическите услуги на територията на община 

Стамболово и разработването на дестинацията са обособени различни туристически 

маршрути, които са предназначени за различни целеви групи.   Целта е тези маршрути 

да привлекат любителите на селския, екологичния, културния, пещерния и винения 

туризъм, за да се превърне община Стамболово в атрактивни дестинация с увеличен 

брой туристи.   

Дестинацията включва:  

 важни екологични обекти:   

 археологически обекти: 

 религиозни  места:   

 селскостопански практики, кравеферми, продукти, фирми, местни 

производства и др.   

Характерните черти на населените места, оформящи дестинацията, са местните 

жители, с техния начин на живот, традиции, поминък и култура. Това са местни 

структури и лица, които подкрепят целите на съвременната природозащита, опазват 

културните обекти и традиции и допринасят за устойчивия поминък. Тази комбинация 

от природни и антропогенни елементи е подкрепена от силното чувство за местна 

идентичност.  

В община Стамболово може да се посетят изключително запазени от 

антропогенни въздействия места с непокътната природа, които носят специфична 

атмосфера и предоставят чудесни условия за отмора. 

Разработени са няколко туристически маршрута, които могат да се допълват и 

доразвиват в бъдеще, съобразно настъпилите промени. При изготвянето на маршрутите 

централна роля имаше местната общност и община Стамболово, които са основни 
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звена във всички бъдещи етапи на планирането и развитието на туризма на местно и 

регионално равнище. 

Разработените дестинации включват няколко важни обекта: защитената 

територия “Големия сипей”, с.Рабово с ПЗ “Шейтан кьопрю”, с.Долно Черковище с ПЗ 

“Скални ниши” /Меден камък или “Кован кая”/, Интерактивната изложба 

„Биоразнообразието в долината на Арда“ и хижата в с.Тънково. В разработените 

маршрути са включени: районите със запазена природа извън системата на защитената 

територия; важни обекти и паметници на културата от национално и международно 

значение, селскостопански практики и продукти,  фирми, сдружения или собственици 

на селски къщи, предлагащи туристически услуги, посещение на местни занаятчийски 

работилници, винарски изби и винарни. Маршрутите покриват основно обекти на 

територията на общината, но включват и туристически обекти, които са разположени 

на съседни и близки до Стамболово общини. Целта е да се привлече вниманието на 

туристите от повече на брой туристически обекти  и атракции, за да се задържат по-

дълго на територията.  

За утвърждаването на бранда на община Стамболово като дестинация трябва да 

се използват различни събития, чиято идентичност се вгражда в концепцията на бранда 

и го подсилва. Освен това е важно да се осъществяват мероприятия и събития за 

приобщаване на местните жители, бизнес, НПО и институциите към съответната 

дестинация, което неминуемо се отразява на нейния имидж. Такива инициативи могат 

да бъдат: 

 Фестивала на хляба в с. Рабово; 

 Фестивала на културното наследство в с. Стамболово; 

 Национална среща на инструменталните групи-Стамболово; 

 Международен пленер по живопис и графика „Токмакли” и др. 

 

Туристическите продукти на макроравнище обхващат територията на община 

Стамболово и част от съседните й общини: Кърджали, Харманли, Хасково, Любимец, 

Крумовград и др. Придвижването се извършва с автомобил или с друго превозно 

средство. 
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Разработените тематични маршрути на макроравнище са следните: 

Екологичен туризъм. В рамките на тридневен маршрут биха могли да се 

посетят различни туристически маршрути и еко-пътеки, намиращи се на територията на 

общините - Кърджали,  Стамболово, Крумовград, Любимец, Ивайловград, Маджарово 

и др. Богатото биоразнообразие и изградените природозащитни центрове в Долно 

Черковище, с. Студен кладенец и Маджарово превръща екотуризма в един от най-

перспективните за региона видове туризъм с акцент върху наблюдението на птиците. 

Пещерен туризъм за спалеолозите и любителите на екстремни изживявания 

едно едноседмично посещение на труднодостъпни пещери може да обхване няколко 

пещери в околностите на Долно Черковище и Бял кладенец. Пещерите на територията 

на общината не са проучени и са малко известни. В  тази насока има какво да се 

направи, както по отношение на откриването на нови пещери, така и по отношение на  

тяхното проучване.   

Културен туризъм. Маршрутите са най-често тридневни и понякога - смесени. 

Те включват основно археологическите обекти на община Стамболово, тепавицата в с. 

Рабово, местните културни изяви, разнообразието и богатството на местната кухня и 

главно винения туризъм включващ дегустации на местните вина.  Виненият туризъм 

има перспектива, тъй като Мерло от Стамболово е вино със световна известност. 

Предлагането обаче на организираните дегустации не винаги отговаря на високите 

очаквания, произтичащи от тази популярност.  

Проблем в този вид туризъм е и лошият достъп до културните обекти и 

липсата на високопроходими превозни средства. Този проблем изважда на преден план 

необходимостта от изграждането на успореден на река Арда път, изграждането на 

нови екологични пътеки, защото тези, които вече са изградените за 4-5 години 

отново са обрасли и са трудно достъпни. Необходимо е хотелите и къщите за гости 

да предлагат: колела, АТВ и джипове за по-доброто придвижване на туристите. Има 

остра нужда от продължаване на археологическите разкопки за разкриване и 

социализиране на многобройните туристически обекти. 

Селски туризъм. Маршрутите са смесени, имат различна продължителност, но 

може да включват: посещение на къщите за гости, закупуване на домашни биопродукти, 

посещение на кравефермите в Долно Черковище, включване в различните дейности, 
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свързани с отглеждането на тютюн и др. Развитието на подобни услуги изисква да се 

включат и земеделските производители, които да предлагат подобни услуги. Така ще се 

обособи един нов туристически продукт, който ще се предлага на туристите. В момента 

липсва такъв продукт, затова не е разработен маршрут, който изцяло да е насочен към 

селския туризъм. 

Религиозен туризъм. В рамките на 2-3 дни туристите могат да посетят 

поредица от църкви, джамии, тюрбета и светилища, които са запазили неповторимата 

си атмосфера:   

Християнски религиозни храмове в община Стамболово: "Света 

Богородица" с. Гледка; "Света Богородица" с. Голям Извор; "Свети Илия" с. Долно 

Ботево; "Св. Успение Богородично" с. Долно Черковище; "Св. Димитър" с. Жълти бряг; 

"Св. Пророк Илия" с. Кралево; "Св. Илия" с. Малък Извор; "Св. Пророк Илия" с. Силен; 

"Св. Апостоли Петър и Павел" с. Стамболово; "Св. св. Константин и Елена" с. Тънково 

и "Св. Пророк Илия" с. Царева поляна. 

Мюсюлмански религиозни храмове (джамии): в с. Балкан; с. Бял кладенец; с. 

Воденци; с. Войводенец; с. Гледка; с. Голобрадово; с. Долно Ботево; с. Долно 

Черковище; с. Долно поле; с. Жълти бряг; с. Зимовина; с. Кралево; с. Лясковец; с. 

Маджари; с. Малък извор; с. Пчелари; с. Поповец; с. Пътниково; с. Рабово и с. 

Светослав. 

Тюрбета (Турски гробници) има в селата: Царева поляна, Лясковец и Кралево. 

Проблем е липсата на богослужения в църквите и лошата поддръжка на една 

част от тях. 

Спортен туризъм. Такъв туризъм може да се развива основно като рафтинг по 

река Арда, но в случая липсват обучени инструктори и лодки, които да се предоставят 

на желаещите. Продължителността на този маршрут зависи от времето, с което 

разполагате, от личните ви предпочитания и от конкретните интереси.  Може да се 

практикува и скално катерене. Условия за друг вид спорт, изискващ изградена 

съвременна спортна инфраструктура, на територията на община Стамболово липсва. 

Всички потенциални туристи, интересуващи се от посочените по-горе видове 

туризъм  могат да разчитат на изградените туристически комплекси, хотели и различни 

къщи за гости, където могат да се настанят при доста добри условия. Заведенията за 
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хранене на територията на общината, ще ви предложат добро обслужване, както и 

храни и напитки местно производство. 

 

Туристически маршрути: 

 Създаването на продукти и планирането на пазарната дейност в национален и 

регионален план изискват обстойна и надеждна информация, която на този етап може 

да се характеризира като значителна по количество, трудно поддаваща се на обобщение 

и съгласуване и с лошо качество. Създаването и поддържането на общинска 

информационна база от данни, която да е достъпна по места е особено важно условие 

за развитието на туристическия бизнес. Прекият достъп до надеждна и актуална 

информация и нейното разпространение осигурено от трите информационни центрове 

(ТИИЦ „Кован кая“, ИИ – Долно Черковище и хижата в с.Тънково). Тяхната дейност и 

съгласуване са необходимо условие за превръщането на община Стамболово в 

туристически център. 

 Разработени са десет основни маршрута. Освен тях съществуват и локални 

маршрути (еко пътеки), някои от които също са описани. Така във всеки район по 

желание могат да се обхождат по няколко допълнителни лъчеви маршрута. 

В Туристическия информационен център в Стамболово, в Интерактивната 

изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“ и в Туристически център за еко 

туризъм „Хижа“ – с. Тънково се намира подробна информация за основните маршрути. 

Съществува и възможност за допълнително разработени за отделни групи 

индивидуални маршрути. 

ПЪРВИ МАРШРУТ: (три дни) Винарска изба, с. Стамболово - 

ИИ„Биоразнообразието в долината на Арда“, с. Долно Черковище – яз. Студен 

кладенец - „Тепавицата“, с. Рабово - при Димо Карабоюков, с. Поповец – с. Стамболово.  

Маршрутът е около 70 км и може да се обходи с автомобил или с велосипед. Същият 

маршрут може да бъде преминат за 1 ден, ако се избере само част от посочените 

туристически обекти. 

ВТОРИ МАРШРУТ: (три дни) Исторически музей „Кърдажали“ – Перперикон 

– с. Студен кладенец (яз. Студен кладенец) – Природозащитен център „Източни 

Родопи“ - „Тепавицата“ и Джамията в с. Рабово – Нощувка в хотелските комплекси 
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„Арда“ или „Перпера“, с. Долно Черковище - ИИ „Биоразнообразието в долината на 

Арда“ и Църквата „Св. Успение Богородично”, Долно Черковище – ПЗ Скалните ниши 

„Меден камък“ („Кован кая“) - „Лъвската скала“ - с. Долно Черковище, Тракийската 

гробница – с. Пчелари – Винарска изба, с. Стамболово – Регионален исторически музей, 

гр. Хасково. Маршрутът е около 120 – 130 км, които могат да се обходят с автомобил. 

Същият маршрут може да бъде преминат за 1 или 2 дни, ако си изберете само част от 

посочените туристически обекти. 

От ИИ “Биоразнообразието в долината на Арда“ можете да се разходите до 

„Кован кая“ и по Еко-пътеката „Лъвската глава”. Тръгвайки по нея, вие ще можете да 

достигнете скалата „Хамбар кая“ и двете тракийски гробници, както и да наблюдавате 

многобройните природни дадености, намиращи се наоколо. 

Пътеката започва от паркинг и беседка, разположени в близост до скалата 

„Кован-кая”. Скалата “Кован-кая” е изпъстрена с десетки изкуствено дълбани 

трапецовидни дупки, известни в археологическата литература с названието 

крушовидни или култови ниши. От това място в небето често могат да се видят реещи 

се белоглави и египетски лешояди. Над Арда могат да се наблюдават още черни 

щъркели и сиви чапли. Пътеката следва малка рекичка и след около 200 метра достига 

до две издълбани в скалите гробници. По свода на по-голямата има гнезда на скални и 

червенокръсти лястовици. Пътеката се изкачва през разредена дъбова гора, сред която 

се срещат и отделни екземпляри дрян и ясен. На места като подлес участва 

вечнозеленото храстче бодлив залист. То е особено забележително през зимата, когато 

тъмнозелените му листа се открояват на фона на сухите листа покрили дъбовата гора. 

След около 15 минути ходене се достига до скалния феномен „Лъвската глава”. 

Отблизо скалите не изглеждат толкова величествени, но затова пък представляват 

чудесна наблюдателна точка. От нея на изток се открива гледка към защитените 

местности „Момина скала” и “Черната скала” както и към защитена зона Маджарово. 

На юг се виждат скалите в защитена местност „Арката”, на запад се вижда защитената 

местност „Големият сипей” и защитена зона „Студен Кладенец”.  „Лъвската глава” е 

добра точка за наблюдение на реещи се дневни грабливи птици. От тук могат да се 

видят голям брой видове, включително застрашени и включени в Червената книга на 

България. За около час и с малко късмет през пролетта и лятото оттук могат да се видят 
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белоглави и египетски лешояди, белоопашати мишелови, малки красливи и малки орли, 

орли змияри и осояди.   

След „Лъвската глава” пътеката върви на северозапад, като преминава през 

разредена дъбова гора. Опитният турист може да различи гласовете на голям брой 

пойни птици – обикновена чинка, червеногръдка, елов певец, голям и син синигер, кос, 

черешарка и др. Постоянни обитатели тук са  и сойката и големият пъстър кълвач. 

Пътеката свършва до шосето за град Хасково. В последните 100-200 метра се 

преминава през участък с храсти, граничещи с открити пространства. Тук могат да се 

видят птици, характерни за този тип местообитания - червеногърба и червеноглава 

сврачка, сива и черноглава и зеленогуша овесарка, конопарче.  

През пролетта и лятото по пътеката могат да се срещнат интересни влечуги. 

Най-лесни за наблюдение са двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка. Източните Родопи са едно от малкото места в България, 

където тези застрашени видове все още имат висока численост. Освен тях могат да се 

видят още вдлъбнаточел смок, пепелянка, зелен гушер и змиегушер.   

Маркировка: кафява и черна хоризонтална ивица. 

Дължина на еко пътеката: 3 км. 

ТРЕТИ МАРШРУТ: (три дни) Регионален исторически музей, Хасково - 

Александровската гробница, с. Александрово - Църквата „Св. Илия“ -  Параклис „Свети 

Георги“ и Тюрбе (Турска гробница), с. Царева поляна - Тюрбе (Турска гробница) с. 

Кралево, Чала - Туристически център за еко туризъм „Хижа“ и Църквата „Св.св. 

Константин и Елена”, с. Тънково – гр. Хасково. Може да отседнете в Хотелски 

комплекс „Никодиа“, Хотел „Гледка“ или в Къщата в с. Токмакли. Маршрутът е около 

95 км и обхваща основно обекти на културния и религиозния туризъм, които могат да 

се обходят както с автомобил, така и с велосипед. 

ЧЕТВЪРТИ МАРШРУТ:  (три дни) гр. Кърджали – с. Солище – с. Бели пласт 

– с. Горна крепост  - Резерват „Вълчи дол“ – крепостта Асара – Тракийската гробница, с. 

Пчелари – Кован кая, Долно Черковище - Тракийските гробници, с. Долно Черковище - 

Тракийско светилище „Лъвската скала – ИИ “Биоразнообразието в долината на Арда“, 

Долно Черковище – Винарската изба, с. Стамболово – гр. Хасково. Маршрутът е около 

105 км, които могат да се обходят както с автомобил, така и с велосипед. Може да се 
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отседне в Тепавицата на Петко Ангелов в с. Рабово или в хотелските комплекси 

„Арда“ или „Перпера“. Маршрутът е смесен и обхваща културни и екологични обекти. 

На територията на този маршрут могат да се видят находища на сбита 

поветица (Convolvus compactus) от сем. Поветицови; рейхенбахова перуника (Iris 

reihenbachii) от сем. Перуникови (балкански ендемит); странджанско сапунче 

(Saponariastranjensis) от сем. Карамфилови (български ендемит); росен (Dictanmus 

albus) от сем. Седефчови. Може да се наблюдава и Орфеевото цвете - Силивряк 

(Haberlea rhodopensis), което е едно от най-древните и най-рядко срещани растения в 

Европейската флора. То принадлежи към сем. Геснериеви (Gesneriaceae).  Хаберлеята 

е многогодишно тревисто растение с тъмнозелени овласитени, назъбени и леко 

накъдрени листа, събрани в листни розетки, които плътно прилепват към почвата. 

Листата презимуват и живеят около 2 години. Цветчетата са разположени върху 

цветонос, висок до 15 см. Те са нежно бледорозови до тъмнолилави, фуниевидни. 

Кореновата система е много слаба. Цъфти от края на април до към края на май. 

Хаберлеята образува плътни туфички по скалите. Намира се главно  по скалите около 

Дяволския мост. 

ПЕТИ МАРШРУТ: (три дни) Природни забележителности „Каменните гъби“, 

с. Бели пласт, община Кърджали – хижа Крояците - резерват Вълчи дол – 

Природозащитен център „Източни Родопи“ - яз. Студен кладенец - ЗМ „Големият 

сипей“ – Тепавицата, с. Рабово или хотелските комплекси „Арда“ и „Перпера“ – ИИ 

“Биоразнообразието в долината на Арда“.  Маршрутът е около 105 км, които могат да 

се обходят както с автомобил, така и с велосипед. Това е маршрут предимно за 

екологичен туризъм. 

По този марщрут могат да се наблюдават находища на родопски силивряк 

(Haberlearhodopensis) от сем. Геснерови – реликтен вид и балкански ендемит; 

морковидна стефанофия (Stefanoffiadaucoides) отсем. Сенникоцветни; сераделово 

клеоме (Cleomeornitopodioides) от сем. Капаридови. От представителите на 

орнитофауната могат да се наблюдават белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски 

лешояд (Neophron percnopterus), черен щъркел (Ciconia nigra) и  др. 

ШЕСТИ МАРШРУТ: (три дни) гр.Свиленград – Крепостта „Мезек“ и 

Тракийската гробница, с. Мезек - гр. Любимец – „Глухите камъни“ – Природозащитен 
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център, гр. Маджарово. Там можете да нощувате в центъра или в някои от 

апартаментите в гр. Маджарово.   На другия ден продължавате към с. Долно Черковище, 

където ще видите ПЗ Скалните ниши „Меден камък“ („Кован кая“) - ИИ 

„Биоразнообразието по долината на Арда“, както и намиращите се наоколо няколко 

тракийски гробници и Тракийското светилище на Лъвската скала. Тук можете да 

пренощувате в хотелските комплекси „Арда“ или „Перпера“ и на сутринта да се 

върнете по обратния маршрут до Свиленград.  Маршрутът е около 130 км, които могат 

да се обходят предимно с автомобил. Това е смесен маршрут обхващащ културен и 

екологичен туризъм. 

СЕДМИ МАРШРУТ (три дни) ГКПП „Капитан Петко“  - гр. Свиленград, 

дегустация във Винарска изба „Катарджина Естейт“, с. Мезек – Крепостта „Мезек“ и 

Тракийската гробница, с. Мезек - дегустация във Винарска изба Castra Rubra, гр. 

Харманли – Гърбавият мост и крепостта „Кастра Рубра“, край с. Изворово, нощувка в 

хотелите или къщите на гр.Харманли - Винарска изба с. Стамболово – Тюрбето с. 

Кралево. Нощувка в хотел „Гледка“ или вилата в Токмакли. На другия ден 

продължавате за дегустация на виното във Винарна „Light castle“ и посещение на 

Античната вила ”Армира”, която се намира на 4 км западно от Ивайловград. Можете да 

се върнете отново през Свиленград или да преминете в Гърция през ГКПП Славеево, 

който съкращава част от пътя. Маршрутът е около 120 км, които могат да се обходят 

предимно с автомобил. Маршрутът обхваща туристически обекти на винен и културен 

туризъм. 

ОСМИ МАРШРУТ: (три дни) Кърджали – Резерват „Вълчи дол“ – 

Природозащитен център „Източни Родопи“, с. Студен кладенец – „Тепавицата“, с. 

Рабово – ЗМ “Големият сипей“ – ИИ „Биоразнообразието в долината на Арда“, с. 

Долно Черковище – Природозащитен център , гр. Маджарово – Дивата ферма, с. Горно 

поле или Бонговата и Гаргините къщи, с. Горно поле - Хасково. Маршрутът е около 130 

км, които могат да се обходят предимно с автомобил. Маршрутът обхваща 

туристически обекти на екологичния и селския туризъм. 

От ИИ „Биоразнообразието в долината на Арда можете да се разходите пеша по 

Еко-пътека „Орешари”. 
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Пътеката започва от моста на река Арда, до разклона за село Странджево. 

Минава по черен път, започващ западно от моста и движещ се по южния бряг на река 

Арда. Пътеката минава успоредно на границата на защитена местност „Орешари”, 

което дава възможност да се наблюдават голям брой видове, без да се безпокоят в 

местата им за размножаване. Южно от нея е разположена дъбова гора, изпъстрена от 

разнообразни храсти като дрян, смрадлика, бъз, глог, бодлив залист. На места гората е 

преградена от гъсти лиани - дива лоза, хмел и бръшлян. Северно от пътеката минава 

река Арда. В пясъчното й корито може да се видят редките и приоритетни за опазване 

храсти от тамарикс. Покрай Арда туристите могат да видят и още едно рядко 

местообитание, приоритетно за опазване според Директивата за местообитанията. Това 

е съобществото на черната елша. Малките шишаркоподобни плодове на елшата са 

особено интересни за децата. По пясъчните коси могат да се видят стъпките на 

застрашената от изчезване видра. При малко късмет и зорко око, сред разредената 

растителност по песъчливата почва край Арда може да се открие и една рядка и 

потайна птица - туриликът, наречен още заради големите си очи сивоок дъждосвирец. 

По-лесно по пясъчните и чакълести брегове може да се види речният дъждосвирец.  

От другата страна на пътеката, може да се видят скалите на защитена местност 

„Орешари” и обитаващите ги скалолюбиви видове като алпийските бързолети и 

чавките. Особено впечатляващи  са бързолетите, чиито малки ята летят в синхронен 

полет с над 100 км в час, подобно на ескадрили самолети-изтребители.  Чавките, които  

начинаещите природолюбители познават като обитатели на градовете, гнездящи под 

покривите, тук гнездят в дупки в скалите, далеч от покровителството на човека. 

Обичайна гледка са грабливите птици. Пътеката е на въздушен кръстопът за 

белоглавите и египетските лешояди. Белоопашатият мишелов, соколът скитник и 

обикновената ветрушка също са сред видовите, които могат да се видят тук. Черният 

щъркел е друга рядка птица, която туристите могат да видят както по скалите на 

Орешари, така и да ловува по река Арда.  

През пролетта и лятото по пътеката могат да се срещнат интересни влечуги. 

Най-лесни за наблюдение са двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка. Източните Родопи са едно от малкото места в България, 

където тези застрашени видове все още имат висока численост 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        58 

 

Крайната точка на пътеката идва след 20 минути . 

Маркировка: червена и бяла хоризонтална ивица. 

Дължина на еко пътеката: 1 км. 

ДЕВЕТИ МАРШРУТ: (три дни)  София - Светилището на нимфите при 

с.Каснаково - Тракийска гробница при с. Александрово – Куполната Тракийска 

гробница и средновековната крепост Неутизикон край с. Мезек, - Скалната църква при 

с. Михалич - крепоста Букелон при с. Маточина – Любимец - „Глухите камъни“ – 

Природозащитен център – гр. Маджарово - Скалните ниши „Кован кая“ – с. Долно 

Черковище – Хасково -  София. Маршрутът е около 660 км, които могат да се обходят с 

автомобил. 

ДЕСЕТИ МАРШРУТ: (три дни)  Свиленград – Крепостта „Мезек“ и 

Тракийската гробница, с. Мезек, Джамията в Хасково - Александровската гробница в с. 

Александрово, Тюрбето в с. Царева поляна - Джамията в с. Жълти бряг - Тюрбето в с. 

Кралево и с. Лясковец – Джамията в с. Долно Черковище - Свиленград. Маршрутът е за 

религиозен туризъм и е около 220 км, които могат да се обходят предимно с автомобил. 

Маршрутите са насочени към две основни групи туристи: 

Първата група (сегмент 15-30 години) са млади хора интересуващи се от 

екология, биоразнообразие, приключенски туризъм и биохрани. През последните 

години значително нарасна групата на интересуващите се от екология, формирали 

нагласи и нова култура на хранене, обръщащи внимание на екологичните храни и 

традициите в храненето на „местните“ хора. Младите хора пътуват повече, прекарват 

по-дълго време и харчат повече пари за пътешествия, показва нов доклад на базираната 

в Амстердам Конфедерация за световен студентски и образователен туризъм (WYSE). 

В момента на младите туристи се падат 20% от международния туризъм, което 

превръща тази група във важна икономическа сила. 

Документът сочи, че в период на нарастваща младежка безработица и мерки за 

икономии по цял свят, броят на младежите, пътуващи с цел работа, образование и 

културно обогатяване е по-голям от всякога. Делът на младежите, пътуващи 

единствено за удоволствие, е намалял от над 75% през 2007 г. до едва 47%. 

Променят се и местата, където пътуват младите хора - те прекарват по-малко 

време в големите градове за сметка на по-отдалечени и непопулярни дестинации. Все 
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повече млади хора живеят в чужбина и искат да се интегрират към живота на 

"местните", като се потапят в местната култура. 

Втората група(сегмент 30-45 години)  са работещи млади хора и хора на 

средна възраст, които имат стабилни професии, семейства и добри доходи. Те 

обикновено са добре образовани, отговорни и чувствителни спрямо нуждите на 

околната среда и социалните нужди на региона. Повечето притежават моторно 

превозно средство и предпочитат да пътуват извън обичайните пикови сезони семейно. 

Обикновено използват подобни пътувания, за да провокират интерес сред своите деца 

към природата и биоразнообразието. 

Друга интересна група туристи, към която трябва да се насочат бъдещите усилия 

е групата на 65+ годишните, които имат добри финансови възможности и които търсят 

разнообразието на туристическите услуги. Поради застаряването на населението и 

удължаването на живота, тази целева група ще се увеличава и нейното значение ще 

нараства в бъдеще. Хората на възраст 65+ са обърнати основно към културния туризъм, 

към балнеологията и медицинския туризъм. За целта е необходимо да се предлагат 

повече подобни услуги, които да привличат тази целева група, която обикновено се 

движи в групи и е лесна за обслужване. 

Предлагането на основни туристически услуги – нощувки и храна, както и 

обслужването на маршрутите е особено важно, тъй като от него в голяма степен зависи 

удовлетвореността на туристите. Това обслужване има два аспекта – законов и 

пожелателен. Законовият се определя от законовите наредби, с които всеки е длъжен да 

се съобрази и за което отговаря общината и МИЕ при категоризирането на обектите, т.е. 

официалното определяне на неговия вид (семеен хотел, къща за гости, стаи за гости и 

пр.) и неговата категория. За получаването на съответната категория са определени 

съответни законови изисквания, които трябва да отговарят на определени стандарти.  

Освен, че се изисква от законите, категорията показва на туриста какво може да очаква 

от обекта. Така се предотвратяват много недоразумения и разочарования у гостите. 

Пожелателният аспект е въпрос на инициативност и касае качеството на обслужването, 

което не е задължително, но именно то добавя стойност към услугата и може да бъде 

сериозна причина клиентът да предпочете едно място пред друго. 
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През последните години възникват и доста местни и регионални инициативи, 

въвеждащи допълнителни стандарти, като например къщите за гости, вече включват и 

критерии като: 

 Разположение на обекта и обкръжаващата го среда (тишина, панорамен 

изглед, градина за ползване от гостите). 

 Безопасност в къщата и стопанството (липса на опасности в дома, 

осветление на двора, аптечка). 

 Поддържане на ред и чистота в къщата и стопанството. 

 Качества на жилището (разположение на стаите, осветление, качество на 

мазилки, подове, санитарни условия, отопление). 

 Мебелировка и обзавеждане (качество на бельото и завивките, прибори и 

посуда, мебели, пердета). 

 Подготовка на цялото семейство за посрещане на гостите (познаване на 

района, ползване на чужди езици). 

Стандартите за настанителна база в страните с развита икономика все повече 

обръщат внимание върху екологичните условия (складиране на сметта, разделното 

събиране на отпадъците, термичната изолация на сградите, пестеливост в използването 

на електроенергията и водата и др.). 

Община Стамболово може да окаже сериозно въздействие върху подобряването 

на стандартите в туризма, като непрекъснато подобрява контрола върху законовите 

изисквания за които тя отговаря пряко. В същото време е важно да се инициират на 

общинско ниво и допълнителни стимули, покриващи стандартите, повишаващи 

качеството на услугите в туризма. 

За успеха на всяка дестинация е особено важен брандът, който се дефинира като 

„име, символ, лого или друг графичен знак, който едновременно идентифицира и 

отличава дестинацията като в същото време обещава незабравимо туристическо 

преживяване, което се свързва с дестинацията
3
”. Всъщност брандът не е само дизайн и 

                                                           
3
 Kerr, G. From Destination brand to location brand, Brand Management, 2005, 13 (4/5), pp. 277 
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регистрирана търговска марка, както погрешно се подразбира от различни публикации. 

Той е феномен, който включва и емоционален компонент, натрупани нагласи, 

собствени преживявания и опит на потребителите, които те споделят с други 

потребители и по този начин формират нагласи и отношение към марката. За да стане 

той ефективен е необходим по-дълъг период от време и обединяване на повече усилия. 

Дестинацията в община Стамболово се предвижда да се рекламира със следното 

лого и слоган, които са изработени по проект „Туриновейшън“. 

 

 

Логото отразява природните дадености (планинския релеф и река Арда, мекия и 

приятен климат), орнитологичното разнообразие (лешоядите и черния щъркел), които 

са основните природни ресурси в развитието на туризма. Всички знаци са поставени в 

овалната форма на яйцето симолизираща живота, запазването на природата и 

оцеляването на видовете. Слоганът освен, че популяризира природните дадености, 

предлага и едно връщане към природата, което помага на туриста да остане сам със 

себе си, със своите мисли и така да преоткрие себе си и своята истинска същност. 

Стилът, чрез който се предава посланието на бранда с думи и образи е израз на 

същината на бранда т.е. на основната ценност на бранда, а това е тишината сред 

природата, спокойствоето на реката и полета на птиците. Това е основното послание, 

което внушва бранда за дестинацията и едно възможно решение за преодоляване на  

стреса, бягство от ежедневните грижи и безбройните ангажименти, което се предпочита 

от съвременния човек. 
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При добра маркетингова стратегия и успешно брандиране с помощта на 

различни културни и други събития, дестинацията може да превърне марката в най-

дългосрочното си конкурентно предимство, каквито примери вече съществуват.   
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ: НАБЛЮДЕНИЕ  И ОЦЕНКА 

1. Необходими действия за наблюдение и оценка 

Оценката на напредъка в осъществяването на генералните и специфични цели е 

една от важните фази в реализацията на Стратегията за устойчиво развитие на туризма. 

Наблюдението и оценката са важни, защото позволяват да се предприемат коригиращи 

действия, ако напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е 

и обществеността да е запозната с отчета за напредъка в постигането на целите. 

Гражданите трябва да имат възможността да видят как общината работи за постигане 

на общите цели. 

За да може да се упражнява ефективно мониторинг (наблюдение, анализ и 

контрол) на изпълнението на СРТ и да се оценяват постигнатите резултати спрямо 

поставените цели, следва да се използват набор от показатели, които да измерват 

нивото на постигнатите успехи.  Мониторингът ще осигури обратната информация, 

която ще помогне да се отчете  успехът или неуспехът на плановия документ.  

За реализацията на наблюдението, оценката и мониторинга са въведени 

индикатори, които са посочени към всяка мярка, залегнала в Програмата за изпълнение 

на стратегията (Вж.по-горе Програмата).  

Информацията следва да се събира текущо от Община Стамболово и преди 

всичко от ТИЦ „Кован кая“. По този начин ще се следи изпълнението на планираните 

индикатори през трите периода на изпълнение.  

За целите на осъществяване на оценката и актуализацията на стратегическите 

цели на Стратегията се предлага разширяването на правомощията на Консултативния 

съвет по туризъм с функции за наблюдение и оценка на изпълнението на основните 

цели, приоритети, мерки и финансиране по Стратегията и включването на тези въпроси 

в дневния ред на редовните заседания на съвета. Тази дейност може да бъде 

подпомагана от провеждане на периодични форуми за обсъждането на целите, 

приоритетите и мерките и с други заинтересовани страни. 
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2. Отговорности по осъществяване на мониторинга и оценката   

Отговорности по осъществяване на мониторинга и оценката имат:  

 ТИЦ „Кован кая“, Консултативния съвет по туризма /КСТ/ към 

Общинския съвет и Кмета на общината, които осъществяват текущ 

контрол; 

 Общинският съвет пред който Кмета на общината в края на всеки период 

внася докладна за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на 

туризма в община Стамболово. 

 Реализирането на стратегията е непрекъснат процес на изпълнение на 

дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, 

трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки за 

развитие и дейности в посока към адаптиране към новите обстоятелства и променена 

среда.   

Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с 

комплекс от фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в дългосрочен 

план. Не е възможно да се предскажат с високо ниво на достоверност всички промени, 

които биха настъпили към хоризонта на изпълнението на стратегическите цели (2020 

г.). Това означава, че реализацията на стратегията трябва да бъде един непрекъснат 

процес на наблюдение, контрол и актуализация, анализ и корекции при грешки, 

трудности и неуспехи и адаптиране на планираните дейности към новите обстоятелства 

и условия.  

  Реализацията на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община 

Стамболово изисква продължителен период за осъществяване и възможно най-пълна 

интеграция със съществуващите планови стратегически документи за развитие на 

общинско, областно и регионално ниво. Тя представлява отворен документ, който 

подлежи на развитие и усъвършенстване.  
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ:СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

 

1. Анализ на социално-икономическото състояние в община 

Стамболово 

1.1. Местоположение 

  

   

Фиг. 4. Местоположение на община Стамболово 

Община Стамболово се намира в Област Хасково, която е разположена в Южна 

България, недалеч от границите с Турция и Гърция, което определя и ключовото й 

географско положение. През територията на Област Хасково минава най-бързият и 

пряк път, свързващ Западна и Централна Европа с Истанбул и Северна Европа със 

Средиземноморието. 

Община Стамболово е част от територията на Област Хасково, намира се южно 

от гр. Хасково и е разположена в североизточната част на Източните Родопи. Тя е 

гранична община между Област Хасково и Област Кърджали и има площ от 277 кв. км. 

Територията на общината се простира от Хасковската равнина до р. Арда и отстои на 

22 км. от Областния център. На юг, чрез р. Арда граничи с община Крумовград, на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Турция
http://bg.wikipedia.org/wiki/Гърция
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изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и Харманли, а на запад с 

община Кърджали.   

 

 

Фиг. 5. Общ изглед на община Стамболово 

 

Близо до община Стамболово преминават Общоевропейските транспортни 

коридори (ОЕТК) № 4, № 9 и № 10, които създават добра предпоставка за развитие на 

бизнес и туризъм. 
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ОЕТК № 4 провежда международните потоци между Румъния, България и 

Гърция по направлението София – Пловдив – Свиленград – ГКПП Капитан Андреево. 

ОЕТК № 9 провежда международните потоци между Румъния, България и 

Гърция посредством българския участък Русе – Велико Търново – Стара Загора – 

Димитровград – Свиленград – ГКПП Ново село. Особено важен е новооткритият 

участък Хасково – Кърджали – Подкова – прохода Маказ.    

ОЕТК № 10 провежда международните потоци между Европа, България и Турция 

в комбинация с ОЕТК № 4 посредством българския участък ГКПП Калотина – София – 

Пловдив – Свиленград – ГКПП Капитан Андреево, като осигурява връзка между 

Европа и Азия. Направлението на ОЕТК № 10 през българската територия е едно от 

най-интензивните и отдавна утвърдено в международния транзит.   

 

 

Фиг.6. Трансевропейски коридори на територията на България 

Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на 

общинския център с областния град, близостта на международен път Е80 и границата с 
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Гърция и Турция (75 - 80 км). Откритият проход Маказа подобри в още по-голяма 

степен връзката с граничните територии на РГърция. 

Община Стамболово се състои от 26 населени места с общо население 5 856 

жители, от които мъже – 2956 и жени 2 900 (ТСБ Хасково данните са към 31.12.2013 г.). 

 Общинската пътна мрежа се състои от третокласни четвъртокласни пътища с 

обща дължина над 135 km. 

 

 

 

 

Фиг.7. Релеф в община Стамболово 

 

Релефът й е пресечен, полупланински. На нейна територия са разположени над 

80 микроязовира. По поречието на р. Арда се намират най-плодородните земеделски 

земи. Делът на обработваемата земя представлява 67,2% от общата територия на 

общината.  

1.2. Климат 

Община Стамболово е с умерено континентален климат. Зимата е сравнително 

мека с минимални температури от 0 до минус 5 - 7 градуса по Целзий. Лятото е 

слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 35 - 37 градуса. 

Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото - 25 градуса.  

1.3. Води и водни ресурси 

На територията на община Стамболово има общо 243 водоема, от които 80 

язовира с по-значима вместимост  и 163 земно насипни баражи. Голяма част от тях са 
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предназначени за напояване, a някои от тях и за  риболов и отдих. По-големите от тях 

са:  

 яз. Токмакли, с обща площ 238.936 дка, като площ от 97.611 дка, находящ се 

в м. “Токмакли“ в землището на с. Стамболово, е общинска, а другата, с площ 

от 142.325 дка, находяща се в м. „Керезлика“ в землището на с. Кладенец, е 

държавна; двата язовира, находящи се в различни землища, правят един 

язовир; 

 Язовир с площ от 104.552 дка, находящ се в м. „Юмрук ая“, в землището на с. 

Стамболово; 

 Язовир с площ от 111.284 дка, находящ се в м. „Камилките“, в землището на 

с. Стамболово; 

 яз. Блакан, с площ 138.012 дка, намиращ се в местността „Котлу дере“, в 

землището на с. Царева поляна; 

 яз. Дружба, с обща площ от 129.237 дка, като площ от 64.779 дка, находящ се 

в м. “Корията“ в землището на с. Царева поляна, а другата площ от 64.779 дка, 

находяща се в м. „Камилките“ в землището на с. Стамболово. Двата язовира, 

намиращи се в землищата на две съседни села  са обединени и правят един 

язовир; 

 Язовир с площ от 58.171 дка, находящ се в м. „Бостан дере“ в землището на с. 

Долно Ботево; 

 Язовир с площ от  85.390 дка,  находящ се в м. „Землище на с. Зим“, в 

землището на с. Зимовина; 

 Язовир с площ от 158.607 дка,  находящ се в м. „Кушево“ в землището на с. 

Жълти бряг; 

 Язовир с площ от 95.226 дка, находящ се в м. „Орта олу“, в землището на  

с.Тънково. 

Язовирите се стопанисват от общината, а единадесет от тях са дадени под наем до 

отдаването им на концесия.  Договорите изтичат през 2014 г. и 2015 г. Малките 

водоеми се използват за селскостопански нужди.  
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Големият брой водоеми създават предпоставка за поливно земеделие, но за 

съжаление липсва поливна техника. 

Река Арда е най-големият десен приток на р. Марица и най-голямата родопска 

река. Извира от Ардински връх в Родопите и се влива в река Марица извън територията 

на страната. Дължината на реката в границите на България е 241.3 км. Площта на 

водосборната й област до границата възлиза на 5273 км
2
. В Арда се вливат към 25 

притока, по-важни от които са: Върбица, с площ на водосборната област 1203 км
2
 и 

дължина от 98 км, Крумовица – площ 671 км
2
, дълга 58 км и др. 

 

   

Фиг.8. Река Арда 

 

Басейнът на р. Арда заема източния дял на Родопите. Тук планината постепенно 

се снишава от запад към изток, като р. Арда със своите притоци се провира между две 

главни водоразделни вериги: едната – северната, наречена Североизточни Родопи, 

която започва от в. Г. Перелик (2191 м) и разделя поречието на р. Арда от това на р. 

Марица. Другата – южната верига, наричана Югоизточни Родопи, започва също с в. 

Голям Перелик. В крайната източна част между Крумовград и Ивайловград се разстила 

едно междинно разклонение, което започва от кота 702 м и отделя поречието на р. Арда 

от това на Бяла река. 

Вътрешногодишното разпределение на оттока е друга важна характеристика, 

обуславяща до голяма степен използваемостта на наличния воден ресурс. Тя се 

обуславя преди всичко от съчетанието на климатичните фактори, обуславящи 
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вътрешногодишното разпределение на валежите и на температурата на въздуха, от 

която зависи акумулирането на вода в снежната покривка при ниските температури на 

зимния сезон, както и загубите от изпарение, които са значителни през топлия период 

на годината. Вътрешногодишното разпределение на валежите има две характерни 

особености в басейна на Арда. От една страна, северните притоци на р. Арда, които са 

повече изложени на влиянието на континенталния климат, имат максимум през 

пролетните месеци и плавно намаляват през лятото. Южните притоци, които са повече 

изложени на влиянието на средиземноморския климат, имат максимум през зимата и 

много рязък минимум в края на лятото. 

Поречието на река Арда с нейните местообитания са от особено значение за 

опазването на биоразнообразието на Източните Родопи. Многобройните местни 

растителни и животински видове, имащи консервационна значимост, са свързани 

с поречието на реката, с нейните притоци и влажните зони, които те образуват. 

Реките, с техните речни корита, образуват естествени коридори за пасивното 

придвижване на видовете и играят основна роля за тяхното оцеляване. 

Притоците на река Арда на територията на община Стамболово са сравнително 

малки. По известните са: Боюк дере и Ат Изи. 

Независимо от сравнително ниската надморска височина, поречие Арда има най-

висок отточен модул от всички български поречия – 14 л/сек/км
2
. Водосборът на реката 

е силно подложен на средиземноморското влияние. Единствен в страната той е 

разположен изцяло успоредно на бреговата беломорска ивица, на разстояние 40-60 км 

от нея. На това се дължи и разпределението на пълноводията по сезони (главно през 

зимните месеци), както и големите размери на високите вълни като резултат от 

снеготопене и зимни дъждове. Въпреки ясно изразения си планински характер, реката 

има малък среден наклон – 5.8%, но сравнително голям коефициент на извитост – 1.9. 

Свидетелство за това са изключително красивите завои (меандри), криволичещи сред 

огромни скални масиви и куполи в средното течение на реката. Източните Родопи, през 

които преминава реката, представляват силно разчленена и разнообразна, сравнително 

ниска планинска земя. Това създава предпоставки за формиране на доста долинни 

разширения във форма на котловини.  В община Стамболово те са главно в района на с. 

Долно Черковище. 
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В басейна на р. Арда с най-голямо значение за качеството на подземните води са 

замърсяванията от населени места без канализации, както и дифузните източници – 

земеделие, животновъдство и отпадъци. С локално значение са кариерните дейности и 

индустриалните площадки. 

Язовир „Студен кладенец” е един от важните природни обекти на общината, 

макар да влиза частично в нейните предели. Той е изграден на река Арда и е вторият от 

трите язовира от каскадата "Арда", който предлага прекрасни условия за почивка и 

наблюдение на биоразнообразието.  

      

Фиг.9. Язовир „Студен кладенец” 

 

„Студен кладенец” е третият по големина язовир в България след язовир „Мандра” 

и язовир „Искър”.
  

Стената на язовира е уникална и е с височина 68 метра в най-

високата си част, а дължината й е 350 метра. В основата си стената е широка 61 метра, а 

в короната – 8 метра. Построена е върху десния скат на реката и на водохранилището с 

обем 489 млн. м
3
, което се простира общо на 29 км нагоре по течението. 

Главно предназначение на хидровъзела е регулирането на големия и силно 

вариращ сезонен отток на р. Арда, както и за напояване и производство на 

електроенергия чрез ВЕЦ.
 
 Освен за това, езерото на язовир „Студен кладенец” се 

използва за рибовъдство и водни спортове (гребане, водни колела и др.). 

Яз. „Студен кладенец” е най-живописното изкуствено езеро в Родопите. Той 

образува красиви меандри и заливи, а брегът в голямата му част е девствен. Там където 

р.Арда е образувала дълбок, тесен, каньонообразен пролом, наричан от местните хора 

Шейтан (Дявол) или проломът „Шейтана“.  Там реката тече в андезитови скали, в които 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%95%D0%A6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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е образувала каньонообразен пролом с дължина 1 км. В най-тесните места отвесните 

скали са с височина от 5 до 10 м. Ширината на реката е от 1 до 6 м, а дълбочината 

достига до 20 м. Преди построяването на язовирната стена там непрекъснато се е 

чувало страховито бучене. Днес проломът е със значително по-малко вода, но въпреки 

това впечатлява със своите размери. Ландшафтът е уникален.   

 

1.4.  Инфраструктура 

Община Стамболово е разположена в близост до границата с Турция и Гърция, 

намира се в близост до изграждащата се магистрала „Тракия”. Нейно благоприятно 

положение се увеличи след откриването на ГКПП „Маказа”.    

Общата инфраструктура включва транспортното (въздушно, пътно, 

железопътно), градско планиране и строителство, архитектура, водоснабдяване и 

електроснабдяване, опазване на околната среда, въпросите на чистотата и др. 

Пътната мрежа е около 230 км, от които вътрешна улична мрежа: 146,6 км и 

общински пътища: 83,4 км.  От 2002 г. от републиканската пътна мрежа са изключени 

четвъртокласните пътища, които преминават към общинската пътна мрежа. 

Общинските пътища осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани 

с пътищата от републиканската пътна мрежа или с улиците в населените места. През 

последните години са изградени и подновени, със средства от общинския бюджет и 

друго външно финансиране пътища и пътни отсечки, свързващи различни села на 

общината.    

Основните пътни артерии на Община Стамболово, с които основно се свързва 

туристопотокът, са:  

 Път: „Хасково – Книжовник –  Стамболово - Поповец – Кърджали - 

Момчилград - Маказа - граница Република Гърция" - свързва общината със 

съседните й общини – Хасково, Кърджали и Момчилград, а чрез ГКПП Маказа 

и с РГърция;  

 Път: „Хасково – Книжовник – Стамболово - Долно Черковище – Падало -   

Ивайловград – Славеево - граница Република Гърция" - осъществяват връзката 

на общината с община Хасково, Ивайловград и с РГърция;  
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 Път: „Стамболово – Иваново – Харманли – Свиленград – РГърция или 

РТурция" - осъществяват връзката на общината с община Харманли, 

Свиленград, РГърция и РТурция;  

 Път: "Кърджали - Крумовград – Ковил – Джанка – Поточница - Студен 

Кладенец – Рабово – Пчелари – Стамболово - Хасково",  осъществяват връзката 

на общината с община Кърджали, Крумовград и Хасково. 

За съжаление големи участъци от тези пътища са в лошо техническо състояние. 

Извършват се частични ремонти, които не подобряват цялостното им технико-

експлоатационно състояние. Следва да се има предвид, че експлоатационният им 

период отдавна е изтекъл и е необходимо извършването на ново строителство, 

реконструкция и рехабилитация на редица пътни участъци. Към настоящия момент 

почти всички участъци от републиканската пътна мрежа се нуждаят от реконструкция 

или рехабилитация.      

Транспортно обслужване на населението се извършва изключително с частни 

превозвачи. По утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големите 

градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора, както и Свиленград чрез ГКПП 

“Капитан Андреево“ и ГКПП „Орменион“.  

Телефонните комуникации са на едно добро ниво, съществува мобилно 

покритие на територията, а телефонните връзки са сравнително добри, приема се радио 

и телевизионни сигнали и др. 

Наличие LAN-връзка за Интернет. 

Водоснабдяването на населените места в общината е решено напълно, главният 

водопровод с дължина над 42 км е прокаран от с. Долно Черковище (р. Арда)  до 

с.Балкан.    

Общо за общината са изградени 111 км водопроводна мрежа, от които 29 км 

водопроводи извън населените места, и 59 км канализационна мрежа, пречиствателни 

станции за питейни и отпадни води и водоснабдителна помпена станция.  

Новоизградената и възстановена водоснабдителна вътрешна мрежа е 82 км. Със 

стопанисването и поддържането на дейностите по  водоснабдителната мрежа се 

занимава общинското ВиК – „Стамболово” ЕООД.  
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Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение 

водоизточници, които на места не се използват рационално и това води до недостиг на 

вода в някои от населените места. Съществуващата водоснабдителна мрежа е 

претърпяла реконструкция и частично се нуждае от подмяна. Не във всички населени 

места има канализационна мрежа. Използват с септични ями и попивни кладенци, 

което води до замърсяване на подземните води. Дейностите по водоснабдяването и 

канализацията се осъществяват от ВиК Стамболово и ВиК Хасково, които стопанисват 

съответните водни и канализационни мрежи.  

Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на 

твърдост, флуорен и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от постоянство в 

провежданите профилактични мероприятия. Незначителни са отклоненията в 

показателите: амоняк, нитрити, окисляемост и фосфати. Природно обусловено е 

наднорменото съдържание на манган в питейните води, който силно влошава 

органолептичните показатели, а това води до големи загуби за поддръжка на 

водопроводните съоръжения.  

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, 

които не са проучени и не се познават.  

Осигурена е вода за селскостопански нужди в 10 от селата на община 

Стамболово. В 4 от тях водоподаването е от “Стамболово” ЕООД и в 6 от “Напоителни 

системи” Хасково.  

През последните години се работи за възстановяване на  напоителните полета в 

землищата на селата Царева поляна, Рабово, Долно Черковище, Долно Ботево.  

Поземлените ресурси се равняват на 121,070 хиляди декара, от които 

обработваемата земя е 1.633 дка,  

Основният почвен вид в територията на Община Стамболово са алувиалните 

почви.Те са покрити с влаголюбива тревна и горска растителност. Освен тях широко 

разпространение имат и каналените горски почви. Те се съпътстват от топлолюбива 

широколистна, горска и храстова растителност.  

Основни източници за нарушаване на земите и почвите на територията на 

общината се явяват водната ерозия най-вече земите покрай река Арда.  
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Водната ерозия е един от най-сериозните деградационни процеси, които засягат 

основно земите и почвите, разположени на силно наклонените терени, които са около 

80% в общината. Ерозионните процеси физически увреждат почвите и чувствително 

понижават почвеното плодородие.  

Продължителното използване на минерални торове, преди всичко на азотните е 

довело до вкиселяване на почвите. През последните години рязко намаля използването 

на такива торове, както и на препаратите за растителна защита.  

Характерно за момента на места е и все още вредната практика за горене на 

растителни остатъци след почистване на селскостопанските площи.  

От почвените проби, взети през последните няколко години, не е регистрирано 

химическо замърсяване, отнасящо се до: нитратни и нитритни съединения, органични 

замърсители, нефтопродукти и радионуклиди.  

Горският фонд е около 120 000 дка или 44 % от територията на община 

Стамболово, от които над 70% са залесени. Основните дървесни видове са цер, благун, 

зимен дъб, космат дъб, габър, черен бор, бял бор и др. В резултат на провежданите 

залесителни мероприятия през 70-те години на миналия век основни култури са 

черният и белият бор, малка част – акация и хибридна топола.  

Общинският горски фонд, възлизащ на повече от 98 000 дка (80% от горския 

фонд), се стопанисва от Община Стамболово, а държавният горски фонд – от 

Изпълнителна агенция по горите. Основните горскостопански дейности, които се 

развиват в горските територии са: дърводобив, възобновяване и залесяване, опазване на 

горите от пожари и превантивни дейности – направа на лесокултурни прегради и 

минерализовани ивици. Дърводобивът се изпълнява чрез договаряне с лицензирани 

дърводобивни фирми. 

 

1.5.  Демографско състояние на населението 

Демографските процеси, които протичат в община Стамболово, са значително по-

добри от тези за област Хасково и за страната. Населението на общината не е намаляло, 

а има положителен прираст, който се дължи на увеличения механичен прираст. За 

периода 2000 - 2011 г. населението на община Стамболово се увеличава от 5833 души 

през 2001 г. на 5934 души през 2011 г. Това е единствената община в Хасковска област 
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с положителен прираст по време на преброяването. За същия период населението на 

Хасковска област намалява с 31 240 души.  

Изминалите пет годи се отличават с отрицателен естествен прираст. Отрицателен 

става и механичния прираст от 2010 г. Тази тенденция продължава и през следващите 

две години 2012 и 2013 г., затова и населението на общината през тези две години също 

започва да намалява. Към 31.12.2012 г. то е общо 5 930 от които 2 988 мъже и 2 942 

жени, а към 31.12.2013 г. населението вече е – 5 856 от които мъже – 2 956 и жени – 

2 900. Така, че тенденции за отрицателен прираст започва да става устойчива по 

подобие на останалите общини на Област Хасково. 

. 

 

Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21,4 д/ км2, която е 

значително по-ниска от средната за област Хасково - 40,2 д./км2  и  е много по-ниска от 

средната за страната  - 66,34 д./км2.  Този показател е тревожен за общината и показва 

степента на обезлюдяване на населените места. 

  

Структура на населението по възраст, пол и населени места 

Населението на община Стамболово се разпределя между 26 населени места. 

Община Стамболово е изцяло селска община и всички населени места на нейната 

територия са села.   

 

Разпределение на населението през 2013 г. 

в община Стамболово по пол  

мъже 

жени 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        78 

 

Таблица №1  Население по населени места в общината 

№ 

Община Стамболово - 

Населени места Общо  № 

Община Стамболово - 

Населени места Общо 

 Община Стамболово  5934    

1

1. 

 

с. Балкан  

  

210 14. с. Кралево  184 

2

2. с. Бял кладенец  79 15. с. Лясковец 275 

3

3. с. Воденци  78 16. с. Маджари  182 

4

4. с. Войводенец 64 17. с. Малък извор  383 

5

5. с. Гледка  254 18. с. Поповец  291 

6

6. с. Голобрадово 42 19. с. Пчелари 204 

7

7. с. Голям извор 389 20. с. Пътниково 53 

8

8. с. Долно Ботево   316 21. с. Рабово  160 

9

9. с. Долно поле  78 22. с. Светослав 116 

1

10. с. Долно Черковище 215 23. с. Силен 150 

1

11. с. Жълти бряг  630 24. с. Стамболово  643 

1

12. с. Зимовина 237 25. с. Тънково 281 

1

13. с. Кладенец  66 26. с. Царева поляна  354 

Източник: НСИ преброяване 01.02.2011 г. 

 

Особено обезлюдени са селата: Голобрадово, Пътниково, Кладенец, Войводенец, 

Долно поле, Воденци и Бял кладенец.  
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Село Стамболово е с най-голям брой население, следвано от с.Жълти бряг и 

с.Голям извор. 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Стамболово се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, 

който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на 

населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече 

години. Възрастното население на 65 и повече години е с по-лоши стойности от 

средните за страната. 

Данните показват, че населението на общината застарява и ще започне трайно да 

намалява след настъпилата промяна на механичния прираст. В условията на 

икономическа криза и миграция към големите градове през следващите години се 

прогнозира трайна тенденция на отрицателен механичен прираст, който се провокира 

главно от нестабилния пазар на труда и търсенето на нови възможности за трудова 

реализация.  

В община Стамболово голяма част от трудово заетите губят работните си места, 

работи се на непълен работен ден, намалява заплащането и се увеличава безработицата 

сред всички възрастови групи, но най-вече сред младежите. Точно това са и основните 

причини, поради които много лица решават да търсят трудова реализация извън 

общината, като се ориентират към по-големите градове или към работа в чужбина, най-

вече в РТурция.   

За община Стамболово, както и за областта, е налице процес на демографско 

остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния 

дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и 

повече години. Какъв е броя на населението в под трудоспособна, трудоспособна и 

над трудоспособна възраст може да се проследи в Таблица № 2.  

Таблица №2. Население в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна 

възраст 

  
 Общо 

 Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Общо 5927 852 3512 1563 
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Мъже 2986 429 1929 628 

Жени 2941 423 1583 935 

Източник: Данни от ТСБ Хасково 

 

Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, че се запазва 

тенденцията към намаляване на населението във възрастовата група от 7 до 14 г., 

главно поради ниската раждаемост. Същата тенденция е налице и за възрастовите 

групи от 15 до 19 г. и от 20 до 29 г.   

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре 

чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между 

броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60 - 64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за област Хасково това 

съотношение е 71 % и е сходно с това за страната 70,0 %. А община Стамболово е с 

най-благоприятно съотношение – 88%, което е над средната за областта.   

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за община 

Стамболово е – 54,6%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени 

години се падат около 54,5 лица под 15 г. и над 65 г. докато за областта коефициента на 

възрастовата зависимост е 49,3 %. 

Етническа структура на населението. В община Стамболово най-

многобройната етническа общност е  турската (Таблица №3), която наброява общо 

3931 човека. Следва я българската етническа група наброяваща – 1320 човека. Ромската 

етническа група, която е – 474 човека, 9 са посочили друга етническа група, а 8 не са се 

самоопределили. 

   

 Таблица №3. Разпределение на населението в  община Стамболовопо етническа 

принадлежност 

 

Етническа група 

 

 Общо 

 

Етническа група по възраст 

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

Общо за община 

Стамболово 

5934  530 607 732 816 784 768 768 929 
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В т.ч. отговорили 5742   488 585 711 779 771 746 750 912 

Българска 1320   43 68 59 94 106 158 300 492 

Турска  3931   365 429 555 614 595 538 425 410 

Ромска 474   76 87 97 70 66 49 21 8 

Друга 9   - - - - 4 - - - 

Не се самоопределят 8 4 - - - - - - - 

              

             Източник: НСИ, данните преброяване 01.02.2011 г. 

Изследването на етническата структура е полезно, тъй като на тази основа 

анализът може да се разшири и като се включат признаците „грамотност”, „завършено 

образование”, „икономическа активност” и т.н. В образователната структура на 

населението от община Стамболово не се наблюдават съществени различия в 

зависимост от етническата принадлежност. 

      Образователна структура. По отношение на образователната структура, една от 

водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020" е подобряване на 

образователното равнище на населението, по-специално намаляване на дела на 

преждевременно напусналите училище и увеличаване дела на населението с висше или 

еквивалентно на висшето образование. 

Таблица №4. Данни от различните преброявания за степаната на завършено образование на 

населението в  община Стамболово    

 

Община 

Стамбо-

лово/ 

години 

 

Общо 

 

Степен на завършено образование 

Не-

гра-

мот

ни 

Нико-

га не 

посе-

щава-

ли 

учи-

лище 

Дете Непо-

каза-

ли висше полу-

висше 

Сред

-но 

Основ

-но 

начал

-но 

Неза

-вър-

шено 

нача

л-но 

1985 10476  43 153 886 4039 3367 1988 - - - - 

1992 7005  57 93 915 2793 1798 619 730 - - - 

   2001 5492   40 104 883 2392 1172 400 476 - 8 17 

2011 5579  133 99 1351 2494 844 384 - 266 8 - 

  Източник: НСИ, данни от преброяването 
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От данните се вижда, че през последните 28 години въпреки намалелия брой 

население, хората с висше и средно образование се увеличават. Намаляват тези с 

полувише образование, което се дължи до голяма степен и на смяната на 

образователните степени. Намаляват и тези, които имат незавършено начално, начално 

и основно образование. Данните показват, че през изтеклите години образователната 

структура се е подобрила значително. Проблем са регистрираните през 2011 г. 266 

човека, които никога не са посещавали училище. 

 

Таблица №5.  Данни за населението по възраст и образование от преброяването на 01.02.2011 г.   

 

Община 

Стамболово/

години 

 

Общо 

 

Степен на завършено образование 

Никога 

не 

посеща-

вали 

училище 

Дете 

висше средно основно начално неза-

вършено 

начално 

  

Общо: 5579   232 1266 2579 844 384 266 8 

7-14 437  - - 33 156 239 - 8 

15-19 345   - 34 265 35 - - - 

   20-29 732   33 285 331 53 15 15 - 

30-39 816     36 228 462 56 17 17 - 

40-49 784   28 258 427 49 - - - 

50-59 768   30 195 443 69 14 17 - 

60-69 768   46 162 345 153 28 34 - 

70 и 

повече 

929   929 59 104 273 59 161 - 

  Източник: НСИ, данни от преброяването 

Във възрастовата структура най-голям е броя на висшистите (46) на възраст 

между 60 и 69 г., т.е. това е групата специалисти, която излиза от трудовия пазар.  На 

нейно място идва малко по-голяма група от 69 специалисти, която е на възраст между 

20 и 39 години, т.е. излизащите от трудова активност специалисти се заместват от 
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млади специалисти, които ги надвишават по брой.  Голяма е и групата на завършилите 

средно образование младежи, което показва един добър темп на подобряване на 

образователната структура. Безпокойство поражда броя на незавършилите начално 

училище и на тези, които никога не са посещавалите училище, които в групата на 20 – 

39 годишните са 32 човека. 

Семейно положение. И при семейното положение се регистрира влиянието на 

кризата и на общите тенденции в обществото, т.е. увеличава се съжителството без брак. 

 

Таблица №6. Население по юридическо семейно положение и възраст 

 

Юридическо семейно 

положение 

 

Общо 

Възраст (в навършени години) 

 

под 16 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

Общо: 5934  862  275  732  816  784  768  768  929 

Неженен/неомъжена 2154  862  265  509  304  131  40  21  22 

Женен/омъжена 2980   - 9 217  480  590  628  587  469 

Вдовец/вдовица  672    - - - 8 25 64 143 431 

Разведен/разведена 128   - - - 24 38 36 17 7 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

От анализа става ясно, че ранните бракове не са проблем. Увеличава се делът на 

неженените във възрастовата граница между 40 и 49 години. Освен това, се увеличава и 

дела на съжителстващите без брак, като се намалява броя на сключените бракове. 

 

Таблица6. Население по фактическо и юридическо семейно положение 

 

Юридическо семейно 

положение 

 

Общо 

 

Фактическо семейно положение 

Не в брак, не в 

съжителство 

В брак В съжителство 

без брак 

Общо: 5934  2501 2939 494 

Неженен/неомъжена 2154  1736  - 418 

Женен/омъжена 2980  17  2939  24 
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Вдовец/вдовица  672  649  - 23 

Разведен/разведена 128   99 - 20 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

За комфорта на населението особено важни са жилищните сгради и условията на 

живот, които те предоставят. В Таблица  №16 се вижда броя на жилищните сгради по 

обитаемостта на сградите.  

  

Таблица №7. Обитавани жилища в община Стамболово 

 

  

 

 

 

Общо 

 

                                Обитавани жилища 

Жилищна 

обитавана 

Жилищна 

необитавана 

Жилищна за 

временно 

обитаване 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

Стамболово 3215 2935 109 169 2 

Източник: НСИ, данни от преброяването 

 

Като цяло, броят на жилищните сгради е висок, но качеството на голяма част от 

сградите е лошо. Енергийна ефективност имат осигурени само новоизградените сгради 

и единични бройки от старите. Липсват и алтернативни източници на топлина и 

светлина за домашни и обществени нужди. 

 

Изводи: 

 Най-голям относителен дял в община Стамболово има населението над 70 

години – 929, следвано от групата между 30 и 39 години – 816 души.   

 Относителният дял на населението на 70 и повече години не надвишава 

относителния дял на населението до 29 г. 

 В община Стамболово процесът на остаряване на населението не е така 

силно изразен, както в Област Хасково.  

  Община Стамболово е една от общините, в които раждаемостта е доста 

близо до средното равнище за Област Хасково. 
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 Смъртността в община Стамболово е с по-високи стойности от 

раждаемостта. Тази тенденция се запазва през целия анализиран период. 

Коефициентът на смъртност в община Стамболово надвишава същия 

показател за страната, но е по-нисък от показателя за Област Хасково. 

 За част от разглеждания период в Община Стамболово се наблюдава 

тенденция на положителен механичен прираст, въпреки нарасналия обем на 

миграцията на регионално и на национално равнище.   

 В община Стамболово най-многобройната етническа общност е турската. 

Ромската етническа общност не се разраства толкова бързо, както в някои 

други общини на Област Хасково. 

1.6. Туристически обекти, намиращи се на територията на община 

Стамболово 

Територията привлича посетителя главно с величието на камъка, природните 

красоти, богатото биоразнообразие и традициите във винопроизводството.  

Районът на село Стамболово е богат с археологически паметници на културата 

от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от предримската и римската 

епохи и старобългарските селища и некрополи. Няма селище, при проучването на което 

да не са открити надгробни могили, крепости или тракийски скални гробници и 

светилища: 

 Тракийски скални гробници край село Долно Черковище; 

 Тракийски скални гробници край село Пчелари. Такива има в 

местностите "Хамбар кая", "Ак кая", "Кара ин", "Мал казан", "Ходжас" и др.; 

 Тракийска скална гробници край село Поповец; 

 Култов комплекс от тракийски паметници Чала – село Кралево; 

 Останки от тракийски виноделни (шарапани) - село Долно Ботево; 

 Могилен некропол на североизток от село Царева поляна; 

 Средновековната крепост Асара, над село Рабово; 

 Скалните ниши край село Долно Черковище. 

Екологични  туристически обекти са: 

 Река Арда; 
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 Язовир Студен кладенец; 

 Язовир Токмакли, край село Кладенец; 

 водни площи (водоемите, язовирите и водните течения), които са общо - 3 

911 дка. 

 ЗМ „Големия сипей“ и няколко защитени зони; 

 Пещери, природни забележителности  и др. 

Други туристически обекти са: 

 Културни програми организирани от 10 читалища; 

 3 ферми за крави. 

Стамболовската винарска изба към Винпром Хасково и Винарната на Димо 

Карабоюков в с.Поповец организират дегустация на вина по предварителна заявка. 

В общината са категоризирани:   8 броя категоризираните хотелски комплекси и 

къщи за гости, които разполагат общо с 154 броя легла.  Има и няколко туристически 

обекти, които предстоят да бъдат категоризирани. 

Сред конкурентните предимства на община Стамболово и съседните й общини 

като туристическа дестинация са: 

 Местоположението на Община Стамболово, която отстои на 250 км от 

София, на 103 км от Пловдив и на 70 км. до границите с Турция и Гърция;  

 Изградиха се и продължават да се изграждат бази за селски, екологичен и 

културен туризъм на конкурентни цени;    

 Обновява се и се осъвременява туристическата база; 

 Изграждат се атракциони; 

 В района се отглеждат екологично чисти  плодове и зеленчуци, които 

могат да се предлагат на туриста като суров или преработен продукт. Особено 

известен е лимеца в с.Рабово и произвежданите от лимеца продукти като ястия, 

бира и уиски; 

 Освен чистата природа, районът се отличава с богато биоразнообразие, 

особено орнитологичното; 

 Има интересни екологични обекти и многобройни пещери; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Турция
http://bg.wikipedia.org/wiki/Гърция
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 В района съществуват: тракийски култово-погребален комплекс, 

множество тракийски селища, някои в близост до римския калдъръмен път, 

тракийски скални гробници, крепости. Част от тези археологически находки 

образуват култови комплекси от тракийски паметници /източнородопския рид 

Чала/. През 1994 година в Държавен вестник на територията на община 

Стамболово са обнародвани 57 броя паметници на културата, от които 7 са с 

национално значение; 

 Положително и гостоприемно  е отношението  на  местното население и 

местната власт към туризма и туристите.  

Все още развитието на туризма е слабо, конкретни слабости са: 

 Не са разработени  достатъчно на брой привлекателни за туриста 

атракции, демонстриращи традиции и културна самобитност; 

 Само в къщата на Петко Ангелов в с.Рабово се предлага домашно 

приготвена храна и възможности за самостоятелно приготвяне на 

предпочитаната от туристите храна; 

 Не се познават и популяризират наличните пещери; 

 Не се използват оптимално екологичните обекти; 

 Лоша е пътната инфраструктура; 

 Затруднен е достъпа до културните обекти; 

 Липсват достатъчно на брой водачи. 

Вътрешното търсене определя характера и скоростта на разработването и 

утвърждаването на нововъведенията от местните фирми, то е и основния двигател за 

развитието на туризма в община Стамболово.  

Очаква се туризмът да спомогне за повишаване информираността и 

знанията на жителите на приемащата дестинация. Да се засили интереса на 

туристите, което от своя страна ще доведе до съживяване и възобновяване на 

редица културни атракции – фолклор, местни занаяти, обичаи и др. Ще се 

създадат условия за меценатство и патронаж на местните изкуства, музиката, 

танците, кулинарията и занаятите. Косвено благоприятно влияние ще изпитат 

и другите изкуства – литература, рисуване и архитектура. Ще се запазят и 
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развият културните ценности, обичаите, занаятите, ще се реставрират 

културно-историческите обекти и ще се създадат нови атракции. 

1.7.  Туристическите групи в общината и тяхната специфика 

По данни на Община Стамболово към 31.12.2013 г. съществуват 8 броя 

категоризираните хотелски комплекси и къщи за гости, които разполагат общо с 154 

броя легла. В тези легла не влизат некатегоризираните обекти. През 2013 в 

категоризираните хотелски комплекси и къщи за гости са отседнали общо 1100 човека, 

от които български туристи – 855 човека и чуждестранни – 255 човека. През 2012 г. 

броя на леглата е 134, отседнали са общо 1055 човека от които български туристи – 825 

човека и чуждестранни – 230 човека. Както се вижда от данните има леко покачване на 

броя на леглата и броя на нощувалите през последната година (2013 г.). 

Може да се отбележи, че леглова база има едва от 6-7 години. За отбелязване е, 

че категоризираните обекти макар и сравнително малко на брой, предлагат добри 

условия за престой и почивка. Разрастващата се хотелска база и нейната заетост говори 

за интереса, който проявяват посетителите към територията и нейните дадености, както 

и че тенденцията е устойчива.   

Новоизградените хотелски бази са източник  на оптимизъм за развитието на 

алтернативния туризъм в общината.  

Особен тласък за увеличаването на туристопотока даде изграждането на 

Интерактивната изложба „Биоразнообразието по поречието на Арда” през която за 2012 

г. са преминали около 2000 туристи.  

15% от тези туристи са организирани чуждестранни туристи, които 

посещават територията, за да наблюдават редки птици и животни и обикновено не 

нощуват на територията на община Стамболово. Тази целева група от богати туристи е 

доста важна за развитието на туризма ако се задържа на територията на общината поне 

за една нощувка. Така ще се увеличат местните приходи от туризъм. За сега по-

голямата част от туристите не нощуват на територията на общината. Тази група 

чуждестранни туристи се интересуват основно от наблюдението на редките птици и 

животни. От тази група най-многобройни са английските туристи, следвани от 

германци, холандци и др. Създаването на интересни екологични маршрути със 

специфични атракции би променило част от тяхната програма и те биха оставали по-
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дълго на територията на общината. Тези туристи рядко се интересуват от културни 

обекти. По-скоро тяхното любопитство би било провокирано от екологичната храна, 

осигурена в условията на специфична атмосфера и добро обслужване, гео-туризма, а за 

по-младите туристи и приключенския туризъм. 

Други 20 % са самоорганизиращите се за еднодневно посещение туристи. 

Това са основно български туристи, които пътуват семейно или в приятелски кръг. Те 

пътуват със собствен превоз и имат индивидуална програма, която не е строго 

фиксирана и подлежи на промяна. Тяхната цел обикновено е  разходката сред 

природата, откриването на интересни природни и културни обекти, запазеното 

биоразнообразие, домашно приготвената храна и закупуването на други екологично 

чисти продукти. Тази целева група може доста лесно да разшири обхвата на 

планираните обекти за посещение, тъй като обикновено туристите са любознателни и 

гъвкави в предпочитанията си. Те предварително се запознават с интернет 

информацията, четат коментарите, следят за появата на положителни мнения и сами 

избират какво да посетят. Добрите услуги и добрата реклама би провокирала техния 

интерес и би ги накарала да останат поне за една нощувка.  

Други 25% са организирани групи туристи-природолюбители, посещаващи 

района и интерактивната изложба в рамките на 1 един ден, без да нощуват на 

територията на общината. Те обикновено са ученици, студенти или пенсионери. Идват 

от по-отдалечените места и тяхната програма трудно може да се изменя в движение, 

затова е важно те предварително да разполагат с добре структурирана и широко 

достъпна информация при подготовката на своите екскурзии, за да изберат и други 

услуги и да имат възможността да планират по-дълъг период за пребиваване на 

територията. 

25% от посетителите нощуват в хотелските комплекси, намиращи се на 

територията на община Стамболово. Тази група е разнородна и в нея се включват 

всякакви представители: любители на природата, птиците, виното, културното 

наследство, екологичната храна и приключенията. Те обикновено вече са идвали на 

територията, харесали са условията и услугите и новото им посещение е базирано на 

собствена преценка.  
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Останалите 5% са други - гости на живеещото на територията население 

(предимно от Турция), командировани, гостите на различните религиозни празници, 

организирани най-вече около параклиси и тюрбета, случайно преминаващи и др. 

Традиционната група туристи са около 10%, това обикновено са: 

риболовците, ловящи риба на многобройните по-малки водоеми и язовир Студен 

кладенец, така и на река Арда, плажуващите или тези, които са излезли на пикник сред 

природата. Те също са еднодневни туристи и никъде не се регистрират. Традиционните 

туристи са една доста голяма част, минимум 2000 човека годишно. Това са хора главно 

от съседните общини, които посещават територията с цел да прекарат приятно  

свободното си време на открито. Голяма част от тях не се интересуват от екологични 

или културни обекти, тъй като за тяхното посещение трябва да се предвиди време, 

което те рядко планират предварително. Тази група определено може да бъде 

привлечена с информация представяща нови атракции и добро обслужване. Тази група 

ще се увеличи, ако има изградена добра туристическа инфраструктура: беседки, чешми, 

места за барбекю, места за пикници, къмпинг и др. приспособления които биха ги 

улеснили. 

Не се регистрират къмпингуващите по язовирите и по поречието на Арда. 

Те престояват  обикновено 1-2 дни, но рядко по-дълго. И тази група трудно би 

вписала в програмата си посещения на културни или екологични обекти. 

Традиционна група туристи са и любителите на местното вино от 

Стамболово. Средногодишно това са около 1000 човека, които посещават Винарската 

изба в с.Стамболово, Димо Карабоюков в с.Поповец и свои приятели на територията, 

главно за да опитат от най-добрите домашно приготвени вина.   При предоставянето на 

повече атракции в областта на винопроизводството, дегустацията и съпровождащите ги 

атракции, групата има реален потенциал за увеличаване. Те също са за един ден на 

територията, което не осигурява приходи за местното население и предприемачите.  

Една от най-големите групи гости на общината, на която трябва да се обърне 

специално внимание като потенциални туристи, са живеещите в Европа и главно в 

РТурция местни жители. Тази група наброява около 8 000 човека и се определя от 

разликата между преброените 5 934 жители (01.02.11 г., НСИ) и регистрираните с 

постоянен адрес – 14 635 местни жители. Това е най-сериозната група потенциални 

http://bg.wikipedia.org/wiki/НСИ#_blank
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туристи, които се завръщат периодично по родните си места.  Към тях могат да се 

добавят и родените извън границите на България деца на имигрирали или изселили се 

български граждани, които също проявяват интерес към местата, на които са живели 

техните семейства.  

Представителите на тази група основно посещават общината по празниците или 

по време на своите отпуски. Добре структурираната и поднесена информация на тази 

група потенциални туристи ще провокира сериозен интерес, ще осигури един 

целогодишен устойчив поток от туристи, проявяващ интерес и разполагащ с финансови 

ресурси. За тях би бил интересен един по-широк набор от услуги като: културни 

събития, местни традиции, кулинарни специалитети, приключенски,  религиозен и 

екологичен туризъм, както и всякакви местни атракции.  

При добре разработени маркетингови продукти, добре организирано обслужване 

в атрактивни и приветливи заведения за хранене, те биха се възползвали в периода на 

своя престой, затова към тях трябва да се отправят някои от основните маркетингови и 

рекламни послания.  Необходимо е да се вземе под внимание и факта, че една немалка 

част от изселниците вече нямат близки родственици на територията и при престоя си, 

ще се налага да ползват местни хотелски услуги, или къщи за гости. При реализацията 

на съвместни българо-турски проекти желание за посещение на свои роднини изказват 

почти всички изселници от тези места. Голяма част от техните семейства са заминали 

за Турция в по-далечни минали периоди, така те вече са загубили връзката си със 

своите роднини в България. Подобни трансгранични инциативи предизвикват 

любопитство и желание да посетят местата, където са живели техните бащи и деди, да 

намерят някакви роднини и да се запознаят с тях. Проблем в случая са визите. 

Друга възможност е съчетаването на балнеолечебния с културния и 

екологичния туризъм. В с. Минерални бани се регистрират през последните години 

масови посещения на пенсионирани групи турски граждани, които са се изселили от 

България. При добре организиран маркетингов продукт, може да им се организира 

туристически пакет включващ различни туристически аттракции в Стамболово и в 

съседните общини.     

Възстановяването на традиционната Национална среща на 

инструменталните групи в Стамболово би привлякло още около 3000 посетители, 
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макар и в рамките на една седмица. Проблем е липсващата инфраструктура и липсата 

на финансов ресурс. 

За съжаление все още не са развити достатъчно и с необходимото качество 

съпътстващите туризма дейности и услуги, които да удовлетворяват очакванията и 

нуждите на съвременния турист.  

От данните се вижда, че този стратегически отрасъл има перспектива на местно 

и регионално ниво и затова той трябва да влезе във фокуса на общинската политика. В 

момента въпреки кризата в процес на изграждане са две нови къщи за гости с леглова 

база.  

 

2. SWOT АНАЛИЗ   

  

ПРОМИШЛЕНОСТ  И СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Близост до границата с РГърция и РТурция   Липса на квалифицирани кадри. Голяма 

част от работещите в Стамболово в живеят в 

Хасково и пътуват ежедневно до работните 

си места. 

Развитие на няколко основни местни 

производства:   тютюнопреработка, 

винопроизводство, консервно производство, 

оранжерийно производство,  Колбасарски 

цех - Кралево и др. 

Наличие на МСП с ниска степен на 

конкурентоспособност. Липса на големи 

инвестиции.  

Добив на инертни материали:  

Традиционни скални материали за 

строителната промишленост: варовици, с 

приложение във вародобива, фуражната 

промишленост и др.  

Опасност от производствени и 

селскостопански замърсявания. При 

неконтролируема експлоатация на залежите 

е заплашен ландшафтът и неговата цялост. 
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Скални външни облицовки на 

промишлени и битови сгради и в 

циментовата промишленост. 

Нетрадиционни скални материали за 

керамично-фаянсовата промишленост, с 

подходящи качества за изготвяне на подови 

и стенни облицовъчни плочки.   

Наличие на водоеми (Язовир Студен 

кладенец, 250 водни басейни, река Арда и 

нейните притоци). 

Неефективно използване на водните ресурси 

за напояване, за активно рибопроизводство, 

за водни атракции, обрасла и непочистена 

брегова ивица. 

Развитие на традиционни производства, 

технологично обновени и осъвременени 

(тютюнопроизводство, винопроизводство и 

др.). 

Изгубване на традиционни умения, като: 

ковачество, дърводелство, каменарство и др.  

Наличие на свободни терени, сравнително 

не лоша инфраструктура, природни 

дадености, суровини и работна сила, които 

са основа за  развитието на нови 

производства. 

Липса на подготвени кадри. 

Традиции в отрасъл животновъдство, 

отглеждане на: крави, овце, кози, свине, 

биволи и др. 

 Криза в животновъдството (драстично 

намаляване на животните в сравнение с 

1989 г.). Наличие на 2 големи говедовъдни 

ферми и 1 ферма за отглеждане на патици. 

Повечето животни се отглеждат семейно, 

което е нерентабилно, замърсява околната 

среда и противоречи на европейските 

стандарти.    

Традиции и съвременно развитие на 

овощарството (отглеждане на череши, 

Изсичане на черниците и липите, изчезване 

на бубарството. Не се търсят възможности 
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ябълки и др.). Създаване на нови овощни 

насаждения финансирани от ПРСР. 

за развитие на билкарството. 

Отлични природни и климатични условия за 

отглеждане на липи, черници, ябълки, 

круши и др. овощни насаждения.   

Ограничен обем на производството на риба 

и нейната преработка. 

Развитие на пчеларството и производството 

на пчелни продукти. 

Сравнително голям брой пчелари, но с 

органичен обем и асортимент производство. 

Липсва производството на голям обем 

пчелни продукти и тяхната подготовка за 

пазара (пакетиране). 

Наличие на фонд 120 000 дка,  от които 

общинския горски фонд - от 98 000 дка 

(80%).  Основните дървесни видове са цер, 

благун, зимен дъб, космат дъб, габър, черен 

бор, бял бор и др. 

Наличие на ерозирали почви и некачествена 

дървесина. Голяма част от добива на дърва е 

предназначен за огрев. 

Възможности за професионално обучение 

на територията на общината и провеждане 

на активно обучение по различни програми. 

Липса на достатъчно  квалифициран и 

подготвен персонал за новите изисквания на 

пазара. Обучените хора мигрират или 

емигрират. 

72 000 дка земеделската земя е дадена под 

аренда. Отглеждат се зърнени и технически 

култури:  пшеница, царевица, овес, ечемик, 

слънчоглед, рапица, а от скоро и лимец. 

Липсва професионална култура, необходима 

за развитието на съвременното фермерство 

и предприемачество.   

Общинските пасища и мери са в размер на 

9 000 дка. 

Възможностите за пасищно животновъдство 

не се използват ефективно. 

Наличие на квалифицирани кадри, 

обслужващи селскостопанските дейности и 

производства: трима ветеринарни лекари и 

четирима агрономи. 

Липсват нови квалифицирани кадри в 

областта на селското стопанство и 

маркетинга, които да осигурят достъпа на 

местната продукция до европейския пазар. 
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Наличие на свободна работна сила. Нисък образователен ценз и квалификация 

на свободната работна ръка. 

Наличие на 3 бензиностанции, предлага се и 

услугата миене на автомобили. 

Липса на съвременни комунални услуги и 

разнообразие на туристическите услуги. 

Оформен туристически поток за еднодневен 

плажен туризъм, риболовен спорт и 

наблюдение на редките птици. 

Липсват атракции за привличане 

вниманието на еднодневните туристи, 

тяхното задържане на територията на 

общината и търговското им обслужване. 

Наличие на два броя хотелски комплекси, 

мотел и няколко къщи за гости 

Предлагане на ограничен брой услуги и 

главно нощувка и храна.  

Наличие на търговски обекти, обслужващи 

ежедневните нужди на местното население 

и гостите на общината. 

Липсват търговски обекти предлагащи: 

сувенири, екологична храна, забавления и 

др. 

Наличие на 2 ресторанта, 25 кафенета, в т.ч. 

2 Интернет кафета. 

Недостатъчно се обръща внимание на 

качеството и разнообразието на 

асортиментите. 

Част от нотариалните услуги, данъчните 

услуги и съдебни  услуги се извършват от 

общинската администрация. 

Административните общински услуги 

предлагани онлайн са ограничен брой. 

Наличие на многобройни водоизточници и 

водни басейни.  

Не се използва ефективно минералната вода 

и другите водоизточници.  

Реализирани голям брой проекти по 

различни програми.   

Малко на брой партньорства и партньорски 

проекти. 

Традиционно развито тютюнопроизводство. Ограничен обем тютюнопреработка 

Отлични природно-климатични условия за 

развитие на туризма. 

Липса на информация и реклама.   

Традиционен фолклор, кухня и обичаи.  Слабо представяне извън пределите на 

общината. Липса на събития от регионално 

и национално значение. 
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Наличие на неправителствени организации 

в общината. 

Липсват туристически организации с 

качествено развита и успешно приложима 

на практика ноу-хау система. 

Издаване на рекламни материали, 

представящи общината и отделни нейни 

инициативи. 

Липсва рекламна кампания системно 

промоцираща общината и на нейните 

възможности в областта на туризма. 

Възможност за откриване на нови работни 

места в областта на туризма. 

Сезонна нестабилност на туристическата 

дейност. 

Наличие на туристически обекти 

разполагащи с добри условия за отдих и 

почивка. 

Малко на брой почивни бази и леглови 

фонд.Трудности с поддръжката и 

експлоатацията на общинските бази. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за развитие на традиционните 

производства, основани на 

производствените иновации и превръщането 

им в конкурентноспособни стоки от 

съвременен тип. 

Ниска предприемаческа активност, 

ограничен капацитет и недостатъчен 

финансов ресурс, затрудняващи 

конкурентоспособността на местните 

производства. 

Нови възможности свързани със 

структурните фондове към ЕС и ПРСР през 

новия програмен период. 

Нисък местен административен капацитет, 

човешки ресурс и проектен мениджмънт. 

Развитие на туризъм и изграждане на 

туристически бази и туристически 

атракции.  

Единични инициативи, липсва обединяване 

на предприемачите ангажирани с 

туристическа, хотелиерска и 

ресторантьорска дейност. 

Изграждане на Туристически 

информационен център, предлагащ 

информация, обслужване и туристически 

маршрути и свързване на общинските бази в 

единна информационна система.  

Предоставяне на ограничена и не винаги 

актуална информация за туристическите 

обекти. 
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Развитие на нови селскостопански 

производства, които се търсят на 

европейските пазари. 

Ограничено семейно селскостопанско 

производство. Не се търсят възможности за 

окрупняване и експериментиране с нови 

сортове и нови култури.   

Комасация и уточнена собственост. Интерес 

към окрупнените селскостопански 

производства и тяхната преработка. 

Раздробено селскостопанско производство, 

липсващи обединения на производителите 

от нов тип. 

Изграждане на обособени индустриални 

зони в покрайнините на населените места  с 

изградена инфраструктура, които да 

привличат бъдещите инвеститори в 

общината. 

Проблеми, свързани с финансирането на 

селскостопанските производства, спадане на 

интереса от страна на земеделските 

производители и предприемачите. 

Устойчиво развитие на рибопроизводството 

и рибопреработката. 

Липсата на бъдещ инвеститорски интерес, 

водещ до намаляване на работните места. 

Екологично чист  район,  подходящ за 

отглеждане и преработка на екологични 

продукти. 

Липса на производства от екологично чиста 

продукция. 

Възможности за развитие на пчеларството. Липса на разнообразни пчелни продукти и 

адекватен маркетинг на произвежданите 

продукти. 

 

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Осигурено професионално обучение по 

различните програми на безработното и 

заетото население и текущо административно 

обучение на служителите в общинска 

администрация. 

Недостиг на квалифицирана работна ръка в 

промишлеността и турисма. След завършване 

на обучителните курсове често липсват 

възможности за устойчивост на създадените 

работни места. Липсва общински център за 
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професионално обучение. 

Обучени млади хора, желаещи да се 

занимават с туризъм.  

Липса на достатъчно работни места.  

Липса на инициативност и финансов ресурс у 

младите за развитие на собствен бизнес в 

сферата на туризма. 

Наличие на СОУ “Свети Климент Охридки” и 

професионално обучение по професията 

„Готвач”, специалност „Производство на 

кулинарни изделяи и напитки”. 

      

  

Слаба чуждоезикова подготовка и ограничен 

брой владеещи чужди езици местни кадри. 

Нисък образователен ценз сред най-големия 

относителен дял от местното население, което 

води до ниска конкурентноспособност на 

работната сила на пазара на труда. 

Депрофесионализация и застаряване на 

квалифицираните кадри. 

Застаряващо население. 

Липса на възможности за професионална 

реализация и израстване в професията на 

хората, повишили своята квалификация или 

получили допълнителна квалификация по 

дадена професия. 

Наличие на хора в активна възраст (според 

преброяването от 2011 г. хората на възраст 

между 20 и 59 години са 3100); 

Икономически активните са общо - 2 287, от 

които заети - 2 093 и незаети – 194 човека. 

Младите хора до 19 г. са 1 137 на брой;  

Голяма част от населението е от турската 

етническа общност: – 3 931, българската 

общност наброява – 1 320, други са – 9, а 

останалите не са посочили етническия си 

Застаряващо население (според преброяването 

от 2011 г. хората на възраст над 60 години са 

1697); 

Наличие на ромска група  с  нисък 

образователен ценз  - 474. 

Младите предпочитат да търсят работа, 

училище за децата си, здравеопазване и 

социално-битови услуги в по-големите градове. 
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произход. Този факт благоприятства 

посещението на туристи от РТурция. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Привличане на специалисти от съседните 

общини с висок образователен статус и 

професионална подготовка за стимулиране на 

туризма на територията на общината. 

Липса на възможности за  трудова реализация, 

водеща до обезлюдяване и устойчиво 

застаряване на населението. Рязко намаляване 

броя на образованото население. Младите хора 

заминават да учат в Хасково и другите по-

големи градове. 

Изградени международни и партньорски 

взаимоотношения с други общини и местни 

структури от България и Европа. 

Липса на нови инициативи и неоползотворени 

възможности, които изградените контакти 

предоставят. 

Развитие на атракциите създаващи 

предпоствки за повече забавления и 

увеличаване на еднодневните и 

няколкодневните туристи.   

Лоша координация (конкуренция) между 

местните заинтересовани страни за обмен на 

туристи и информация. 

Утвърждаване на общината като спокойно, 

тихо, екологично чисто и безопасно място за 

отдих и почивка, разширяване на вилните 

зони и местата за отдих. 

Замърсявания, кражби, липса на необходимата 

инфраструктура и съвременни услуги, 

обезпечаващи доброто качество на живот на 

местното население и туристите. 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Изградена добра пътна междуобщинска и 

вътрешнообщинска инфраструктура с обща 

дължина – 230 км.  

Незадоволително състояние на 

междуобщинската пътна мрежа.  Затруднено  

снегопочистване на отдалечените населени 

места през зимния сезон. Липса на 

достатъчно средства за поддържане на 
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четвъртокласните пътни мрежи. 

Добре развит автомобилен междуселищен 

транспорт. Добри транспортни връзки с 

Хасково и София. 

Слаба честото на обществения транспорт. В 

по-отдалечените села транспорта е 

нередовен. Липсва вътрешноселищен 

транспорт, свързващ Общинския център с 

периферията. 

Наличие на частни фирми, предлагащи  

транспортни средства под наем. 

Слаба наситеност на транспортните услуги. 

Не е развит добре таксиметровия транспорт 

и превозваческите услуги.   

Частично преминаване на ж.п. линия през 

общината. 

Не се използва ж.п. транспорта в общината. 

Вътрешна улична мрежа е 164 000 км. 

и  са изградени 47 трафопоста.   

  

Част от електропреносната мрежа е 

остаряла. 

Цялостна телефонизация на населените 

места и добри комуникационни връзки 

(мобилно покритие, добри телефонни 

връзки, приемане на радио и телевизионни 

сигнали и др.) 

Неравномерно покритие на различните 

сигнали. 

 

Осигурена оптична кабелна връзка по 

въздушен път, наличие на Уърлес на 

публични места (община, кафенета и др.). 

Наличие на няколко доставчици на 

Интернет: БТК, Кейбъл нет, Еском, 

Булсатком. 

Липсва онлайн връзка между кметствата и 

Общинската администрация за осигуряване 

на административни услуги на място.  

Осигурена е интернет връзка  на кметствата  

чрез  безжични приемници на БТК. 

Поставени редица указателни табели и 

информационни табла. 

Липсва съвременна маркировка и 

достатъчно на брой пътни табели на 

подходите към общината. 

 Наличие на регионални медии и Закриване на голяма част от медиите поради 
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сътрудничество на общината с тях: в-к 

“Марица” - Хасково, в-к „Нов живот” - 

Кърдажали,   ТВ „Аида”, AnteneAir, 

Haskovo.net, Haskovo.info, 

novinarug.com/news/ и  др.). 

икономическата криза. 

Добре организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

Има определени места за събиране на 

оборска тор;  

 

Не е въведено разделното събиране на 

отпадъците; 

Не се използват ефективно новите 

технологии за преработка на органичните 

отпадъци;  

 Изградена водопреносна мрежа. 

(Водоснабдени са всички населени места 

на общината с качествени водоизточници); 

 Обновен водопровод с дължина – 110 755 

л.м. до 2011 г.; 

 Частично изградена част от 

канализационната мрежа в селата: 

Стамболово, Жълти бряг, Царева поляна, 

Балкан, Гледка, Долно Ботево, Тънково, 

Светослав, Силен, Голям Извор, Долно 

поле, Войводенец, Воденци, Рабово, 

Голобрадово, Пчелари, Бял Кладенец, 

Пътниково. 

Цялостно изградена канализационна 

мрежа в селата: Малък Извор, Маджари, 

Кралево, Лясковец, Долно Черковище, 

Кладенец, Зимовина, Поповец. 

Изградена канализационна мрежа общо за 

общината: 58 874 м 

Частично изградена канализационна мрежа; 

Голямо количество септични ями, опасност 

от замърсяване на подпочвените води 

поради липсата на канализационна мрежа и  

пречиствателни станции за отпадни води 

във всички населени места на общината.    

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=антен%20еър&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antenneair.eu%2F&ei=gJ7WUKS5DMeJ4AS3-YDoBQ&usg=AFQjCNGfo0tcvs3oCT0N0N_xRorDqJAFog&bvm=bv.1355534169,d.Yms
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=антен%20еър&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antenneair.eu%2F&ei=gJ7WUKS5DMeJ4AS3-YDoBQ&usg=AFQjCNGfo0tcvs3oCT0N0N_xRorDqJAFog&bvm=bv.1355534169,d.Yms
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=антен%20еър&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antenneair.eu%2F&ei=gJ7WUKS5DMeJ4AS3-YDoBQ&usg=AFQjCNGfo0tcvs3oCT0N0N_xRorDqJAFog&bvm=bv.1355534169,d.Yms
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 Изградени Пречиствателни станции за 

отпадни води в селата Поповец и 

Зимовина, Малък извор, Долно 

Черковище, Маджари, Кладенец и 

Лясковец. 

Проучени възможностите за използване на 

алтернативните енергийни източници; 

Разработени проекти, част от които са 

реализирани; 

Опасност от пренасищане на  

възможностите и потенциала на 

алтернативните енергийни източници. 

 

Наличие Спортна зала и стадион.   Лиса на съвременна закрита база и средства 

за текуща поддръжка.  

Наличие на външни инвестиции в 

алтернативните енергийни източници. - 

общо 95 300,07 кв.м  в селата:  

 Малък Извор – 1057 кв.м; 

 Царева поляна – 1825 кв.м; 

 Царева поляна – 12005,57 кв.м; 

 Светослав – 628,56 кв.м; 

 Кралево – 34290,43 кв.м; 

 Кралево – 6858,08 кв.м; 

 Кралево – 34290,43 кв.м; 

 Маджари – 4345 кв.м. 

Липса на инвестиционен интерес към други 

сектори на икономиката. Не е довършена 

техническата инфраструктура.    

Наличие на зелени площи и паркова част в 

с.Стамболово. Изградени детски площадки. 

Липса на достатъчно детски площадки и 

места за забавления на децата на открито. 

ВЪЗМОЖНОСТНИ ЗАПЛАХИ 

Изграждане на газопровод, който да 

захранва стопанските обекти и жилищата на 

общината. 

Липса на интерес поради прогнозно ниско 

потребление. 
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Изграждане на нови алтернативни 

енергийни източници, обособени 

самостоятелно или в комплекси. 

Заплаха за птиците при изграждане на 

вятърните генератори. 

Преработка на суровините от разделното 

събиране на отпадъците. 

Ако не се обединят съседните общини, няма 

да има необходимия икономически 

капацитет за неговото захранване.  

Изграждане на туристическа 

инфраструктура и достъпа до културните и 

екологични обекти. 

Възпрепятстване развитието на 

туристическия сектор.. 

Изграждане на бизнес инфраструктура и 

развитие на услуги обслужващи бизнеса.   

Липсата на нови инвестиционни 

възможности ще отклонят вниманието на 

потенциалните инвеститори от общината и 

ще забавят нейното развитие. 

Отсъстват публично-частни практики и идеи 

за тяхното приложение. 

Обновяване и модернизиране на здравната, 

образователната, културната и 

развлекателната инфраструктура. 

Липсата на адекватна инфраструктура ще 

доведе до обезлюдяване на общината и до 

нейното маргинализиране. 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Отлични природни дадености, разнообразен 

ландшафт: 

Защитена местност "Големият сипей" 

Природна забележителност „Шейтан 

кюпрю” – родопски силивряк; 

ЗЗ“Студен кладенец”; 

Природна забележителност КОВАН КАЯ - 

с. Долно Черковище; 

Не се планират и реализират мерки, 

свързани с опазване на биоразнообразието и 

използването на природните обекти за 

екологичен туризъм. 

Липсва информация и описание на 

природните забележителности, както и 

изискванията за тяхното съхранение.   

Не се използват ефективно природните 
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Природна забележителност НАХОДИЩЕ 

НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. Рабово; 

ЗЗ „Източни Родопи“; 

ЗМ „Находище на тракийски клин” - 

с.Воденци;   

ЗЗ Мост Арда. 

дадености.  

Голямо биоразнообразие, характерно за 

района на Източните  Родопи - 1944 вида:  

Растения (84 са включени в Червената 

книга, 37 са балкански ендемити, -  22 са 

български ендемити); 

Земноводни - 10 вида, от които  1 е 

включен в Червената Книга на България и  3 

са включени в Световния червен списък; 

Влечуги -  27 вида (6 вида са включени в 

Червената Книга на България и 3 вида са 

включени в Световния червен списък); 

Птици - 278 вида (77 вида са включени в 

Червената книга на България, 11 вида са 

включени в световния Червен списък и  37 

вида грабливи птици;    

Бозайници - 59 вида (5 вида са включени в 

Червената книга на България и 13 вида са 

включени в Световния Червен списък). 

Използват се за развитие на устойчив еко 

и културен туризъм. 

Поради режимите на защита, не могат да се 

използват максимално за развитието на 

екологичен и културен туризъм 

(възпрепятстват се археологическите 

разкопки в защитените територии). 

Наличие на бракониери. 

Наличие на много пещери, природни и 

екологични забележителности, които не се 

използват на този етап.   

Слаба информираност за пещерите и 

природните забележителности в района.  
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Изградени и използвани еко-пътеки. Липса на достатъчно планински водачи. 

Наличие на голям общински горски фонд. Нерегламентирани сечи на част от горите. 

Информиране на населението за богатото   

биоразнообразие и неговото значение по 

редица проекти. 

Недостатъчна информация и реклама. 

Добри условия за сметосъбиране и 

сметопочистване. 

Локални замърсявания в някои от махалите 

и по поречието на Арда. Липса на разделно 

събиране на отпадъците. 

Наличие на дивеч. Опасности от бракониерства. 

ВЪЗМОЖНОСТНИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за залесявания и изграждане 

на просеки, ограничаващи разрастването на 

пожарите.  

Засилване на ерозионните процеси. 

Намаляване на традиционните дървесни 

видове. 

Подобряване достъпа до значимите 

екологични обекти, повишаване на 

информираността за тях и изграждане на 

нови еко-пътеки. 

Опасност от замърсяване на околната среда 

от производствени замърсители, туристи и 

местни жители. 

Разработване на проекти, водещи до 

опазване на биоразнообразието и 

подобряване на околната  среда. 

Промяна в биоразнообразието. Изчезване на 

някои застрашени видове. 

Изграждане на общинска информационна 

система, която да достигне до максимален 

брой местно население и гости на общината. 

 Преексплоатация на екологичните обекти 

от повишения интерес.  

 

ЗДРАВЕОПЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на общински домашен патронаж. Не се обслужват селата от периферията на 

общината. Липсват подходящи помещения и 
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сграда. Ограничени финансови ресурси. 

Реализация на два проекта финансирани от 

МТСП - “Не сте сами”, с които се 

осигуряват грижи в семейна среда на хора, 

нуждаещи се от постоянно обгрижване в 

ежедневието си. 

След края на проектите тази грижа не може 

да бъде поддържана от общинския бюджет. 

Наличие на „Център за обществена 

подкрепа за деца и семейства” прилагащ 

комплексни подходи за повишаване 

качеството на живот на деца и семейства в 

риск за превенция на социалното 

изключване и преодоляване на неговите 

последици. 

Липса на възможности за постоянна грижа за 

дебата и семействата. 

Наличие на Хоспис, предоставящ 

следболнично лечение на възрастни хора с 

хронични заболявания, след инсулт, 

оперативни интервенции, терминални 

състояния,  денонощни медицински грижи. 

Липса на болничен стационар (най-близката 

болница отстои на 22 км.), здравна 

профилактика и грижа за подобряване 

здравния статус на местното население. 

Наличие на 4 лекарски практики (личен 

лекар) в общината и 4 стоматологични 

практики.   

Населението на по-малките населени места 

разполага с малък набор от здравни услуги и 

е принудено да пътува до общинския или до 

областния център. 

Наличие на две аптека в общинския 

център. 

Липса на достатъчен брой аптеки. Липсва 

оптика и други здравни услуги. 

Отсъствие на бездомни и безнадзорни 

деца,  сравнително малък процент на хора 

с увреждания. 

Не е осигурен достъп до публичните сгради 

за хората с увреждания. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Включване на социално слабите в Социална изолация на социално слабите. 
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различни обучителни програми и проекти.  

Изграждане в различни населени места на 

общината на: Дом за стари хора и Дневен 

център за стари хора. 

Увеличаване броя на самотните стари хора и 

изолация на хората с увреждания. 

 

Разширяване грижите за децата, както по 

отношение на застрашените деца, така и по 

отношение на даровитите деца. 

Неизползване потенциала на младите хора за 

тяхното развитие и успешно адаптиране в 

обществото. 

Текущо обновяване и модернизиране на 

здравната инфраструктура. 

Амортизирана и ниско ефективна здравна 

база, негодна за бъдещо използване. 

Изграждане на център за социални грижи 

за местното население, предлагащ 

комплексни услуги за възрастните хора и 

хората в неравностойно положение. 

Застаряване и увеличаване на бедността. 

Поради икономическата криза ще се 

увеличава броя на нуждаещите се хора, които 

все по-трудно ще могат да се грижат за себе 

си. 

 

 

 

КУЛТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Традиции в областта на: 

културата (танцовите и певческите състави);    

извънкласните занимания (занимания за 

развиване индивидуалните способности); 

културното наследство (голямо количество 

регистрирани паметници на културата – 57 

паметници от национално и местно 

значение, Етнографски музей, традиционна 

кухня и др.). 

Забравени са голяма част от традиционните 

умения и занаятите; 

Липсва мотивация и стимули за 

ангажираните в самодейността; 

Затруднена е издръжката на културната 

инфраструктура (паметниците на културата 

и читалищата) и реализацията на 

културните инициативи; 

Липсват средства за реставрация и 

поддръжка на проучените обекти; 
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Голяма част от културните обекти не са 

проучени;  

Остаряла е материалната база и 

оборудването на читалищата; 

 Липсват публично-частни партньорства. 

Наличие на 10 работещи читалища, 

разполагащи с библиотеки и самодейни 

състави. 

Липса на алтернативни инициативи и 

гъвкавост за развитието на културния 

мениджмънт, включващ намирането и 

използването на алтернативни финансови 

ресурси. 

Наличие на материална база /помещения/ на 

читалищата. Наличие на библиотечен фонд.  

Остарял библиотечен фонд, остарели услуги 

и липса на нови читалищни инициативи, 

адаптирани към променящата се среда. 

Липса на подготвени кадри с необходимите 

проектни знания. Липса на реализирани 

проекти в читалищата.   

Провеждане на традиционни културни 

събития (надсвирването, събори, празници, 

концерти и др.) 

Спирането на надсвирването води до 

отсъствие на голямо традиционно културно 

събитие в общината от регионално или 

национално значение. 

Наличие на интересни местни обичаи и 

традиции. 

Не се познават добре местните традиции и 

обичаи и липсват публичните им 

представяния. 

Провеждане на пленера на художниците в 

Токмакли. 

Прекъсване на инициативата поради липса 

на средства. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възстановяване на надсвирването Амортизация и разрушаване на наличната 

културна инфраструктура.  

Липса на подходящо помещение за 
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провеждане на общинските публични 

инициативи. 

Кандидатстване по различни европейски 

програми.  

Активен обмен на самодейни състави с 

други страни. 

Постепенно намаляване на културните 

прояви и обществения интерес към тях. 

Обединяване усилията между училищата и 

читалищата за разработване и финансиране 

на съвместни програми с цел привличане 

вниманието на младите хора към: пленери,   

модерни танцови прояви, литературни 

конкурси, състезания свързани с познания 

за историческото минало, екологията и др. 

Обществено-значими теми, които да 

провокират интереса и да развият 

организационните способности на част от 

подрастващите. 

Инертност, липса на интереси, неглижиране 

на културните и екологичните ценности, 

липса на позитивно мислене и 

инициативност сред неправителствения 

сектор и младите хора. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на 5 учебни заведения, от които 

едно Средно общообразователно (СОУ), 3 

Основни училища (ОУ) и 1 Начално 

училище (НУ). Оборудвани компютърни 

кабинети в училищата. 

Слаба ангажираност на училищните 

ръководства с извънучилищните форми и 

гражданското образование. 

През 2012/2013 г. в петте училища е 517 бр., 

като 346 от тях са пътуващи от съседни 

населени места. Осигурен е транспорт за 

Голяма част от учителите са от Хасково. 
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децата от населените места в които няма 

училища (4 собствени автобуса и 4 

специализирани автобуса с които са 

сключени договори с външни изпълнители). 

Наличие на една целодневна детска градина 

– ЦДГ „Звездичка” с 11 филиала. 

Осъвременена база (детски площадки, 

спортен салон, кабинети и др.) и обновен 

сграден фонд. Осигурен транспорт за 

децата. 

 Запазва се броя на децата. 

Наличие на преподаватели специалисти, 

владеещи  английски, руски и френски език. 

Липса на местни кадри, свободно ползващи 

английски и други западни езици.  

Липса на достатъчен брой млади хора, 

свободно ползващи английски език. 

Осигурени правоспособни учители по 

информатика. 

Възрастните хора и голяма част от хората в 

трудоспособна възраст остават без 

компютърни познания. 

Наличие на професионална паралелка  

„Производство на кулинарни изделия и 

напитки” с професията „Готвач”. Наличие 

на материална база и оборудване. 

Базата е сравнително стара. 

Липса на местна лицензирана организация 

за професионално обучение, която да 

разшири възможностите и да реагира 

гъвкаво на променящия се пазар на труда. 

Организиране на обучителни курсове от 

Бюрото по труда. 

Придобитите квалификации и осигурените 

работни места решават проблема 

краткотрайно, липсва устойчивост на 

работните места. 

Няма официално регистрирана информация 

за употреба на наркотици. 

Липсват програми за информация и 

превенция на зависимостите. 

Наличие на спортна база в училищата и Липса на съвременни условия за спорт, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        111 

 

Интернет клубове.  занимания, развиващи личните качества и 

осигуряващи условия за развлечения на 

младите хора. 

Наличие на младежки състави и 

извънучилищни занимания.   

Отсъствие на организационни форми и 

прояви, свързани с индивидуалните 

интереси, гражданското образование и 

информираността на младите хора извън 

училищните занимания. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Разработване и реализация на проекти, 

развиващи личностните качества и 

гражданското образование на 

подрастващите. 

Понижаване качеството на обучението и 

преместване на учениците в други учебни 

заведения извън общината, които предлагат 

по-добри условия за образование. 

Откриване на Център за професионално 

образовани с лиценз от НАПОО или 

обособяване на местен клон на лицензирана 

професионална структура. 

Обезлюдяване на района и намаляване на 

възможностите за връщане на младите хора. 

Закриване на гимназиалния курс поради 

намаления брой деца. 

Напускане на  общината от младите хора с 

цел  повишаване на образованието и 

оставане в по-големите градове. 

 

 

СПОРТ, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Централно географско положение – 

сравнително лесен и бърз достъп до 

съседните страни – Гърция и Турция.   

През зимните месеци затруднени връзки с 

населените места, намиращи се в 

планинската част на общината и съседните й 

общини.    

Отдалеченост от международните летища 
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/най-близко е Пловдивското летище на 

около 90 км/. 

Наличие на два хотелски комплекса, мотел, 

хотел и няколко къщи за гости. 

Липса на съвременни туристически услуги и 

търговска мрежа за развитие на туризма. 

Наличие на местни атракции:  

Интерактивна изложба „Биоразнообразието 

в долината на Арда”; 

Възстановка на автентична жътва на лимец 

в с. Рабово през месец юли; 

Организиране „Фестивал на хляба“ в 

Източните Родопи. 

Атракциите не са обвързани с други 

туристически услуги или туристически 

атракции. 

Съчетание на съхранена природа,  

атрактивност на планинския пейзаж, 

наличие на природни феномени, защитени 

територии и др. 

Липса на информация и реклама. 

Условия за пешеходен, коло-туризъм, 

скално катерене, спускане по Арда и др. 

Недостатъчно развита техническа, 

комуникационна и социална 

инфраструктура. 

  

Изградени екологични пътеки. Не се поддържат и експлоатират оптимално 

изградените пътеки.  

Не се полагат грижи за съхранението и 

рекламата на природните забележителности 

на общината и развитието на 

туристическите услуги. 

Частично изградена туристическа 

инфраструктура (маркировка, указателни 

табели и места за отдих). 

Липса на устойчиви туристически маршрути 

и интегрирани туристически пакети от 

услуги.  

Сравнително добре запазено и слабо Липса на информация и липса на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        113 

 

поддържано културно-историческо 

наследство: 

 - Исторически и архитектурно-етнографски 

обекти: 

 11 църкви в селата Гледка, Голям извор, 

Долно Ботево, Долно Черковище, 

Жълти бряг, Кралево, Малък извор, 

Силен, Стамболово, Тънково и Царева 

поляна. 

 3 параклиса – 2 в с.Царева поляна и 1 в 

с.Жълти бряг. 

 20 джамии в селата Балкан, Бял 

кладенец, Воденци, Войводенец, 

Гледка, Голобрадово, Долно Ботево, 

Долно Черковище, Долно поле, Жълти 

бряг, Зимовина, Кралево, Лясковец, 

Маджари, Малък извор, Пчелари, 

Поповец, Пътниково, Рабово и 

Светослав. 

 3 тюрбета в селата Кралево, Лясковец и 

Царева поляна 

- Съхранен бит и традиции; 

- Етнографска музейна сбирка; 

- периодично отбелязване на значими  

събори и местни празници. 

 

Традиции в провеждането на културни 

празници- традиционен събор „ Гергьовден” 

с. Царева поляна, ежегоден събор на 24 май 

в с. Жълти бряг, традиционен събор 

богослужения; 

Лоша или никаква презентация на културно-

историческото и природното наследство. 
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"Илинден" с. Долно Ботево; традиционен 

събор   "Света Богородица" с. Долно Ботево; 

традиционен събор "Константин и Елена" с. 

Тънково; "Международен пленер по 

живопис и графика " и др. 

Наличие на стадион и спортна зала.  

Активна експлоатация на ограничената 

спортна база в училищата. 

Добре развит футбол. 

Остаряла спортна база. Недостатъчно 

финансови средства за поддръжка и 

обновяване. 

Наличие на условия за подобряване 

качеството на съществуващата туристическа 

база и съвременното строителство, 

отговаряща на новите стандарти. 

Липса на интерес от страна на 

инвеститорите за изграждане на 

туристически обекти в съответствие с 

традиционната архитектура. 

Реализиране на съвместни проекти между 

общината и НПО от региона. 

Наличие на местни неправителствени 

организации, които могат да се ангажират с 

развитието на туристическата дейност. 

Не са активни местните НПО и техния 

потенциал не се използва ефективно.   

Финансирани редица проекти от наши и 

международни донорски програми проекти 

за туристическо развитие. 

Издадени рекламни материали и брошури. 

Ограничена информация за съществуващите 

на територията на общината туристически 

обекти. 

Липсва интегрираност на продуктите и 

процесите. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Организиране проучването на 

регистрираните и новооткритите културни 

обекти.  

 Опасност от разрушаване и ограбване. 

Изграждане на нова съвременна спортна 

зала за различните видове спортове. 

 Трудности с текущата поддръжка.    
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Изграждане на  туристически атракции, 

свързани с водоемите и екологичните 

обекти. 

Липсата на достатъчно туристи, приходите 

от посещенията, които да обезпечат тяхната 

поддръжка и експлоатация. 

Ефективно използване на читалищата и 

тяхната база за осигуряването на нови 

услуги за местното население. 

Рушаща се сградна база и липса на 

предприемаческа активност. 

Традиции в областта на кулинарията, 

създаващи условия за развитие и 

популяризиране на местната традиционна 

кухня.   

Загубване на традиционните рецепти и 

възможностите за тяхното налагане на 

пазара и разнообразяване на асортимента от 

хранителни продукти. 

Обединяване на възможностите на 

културния, спортния, селския и 

алтернативния туризъм. 

Липса на желание и инициатива за 

обединяване и изграждане на интегрирани 

туристически продукти. 

Модернизация на спортните обекти на 

открито. 

Липса на ресурс за текуща поддръжка, 

водеща до тяхното занемаряване и 

постепенно унищожаване. 

Изграждане на детски площадки и кътове за 

отдих и забавления на гражданите на 

общината и на техните гости. 

Липса на финансови ресурси и опасност от 

посегателства. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ: КУЛТУРНО И ЕКОЛОГИЧНО 

НАСЛЕДСТВО 

 

1. Биоразнообразие и екологични обекти 

Голяма част от територията на община Стамболово се заема от Източните 

Родопи, които се отличават с характерния за тази част на планината пейзаж, отличаващ 

се с високите си скали, смесицата от суша, водни басейни и девствени кътчета, които са 

хранилището на най-богатото биоразнообразие в този край на България.  
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Уникалният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента и 

Средиземноморието, са превърнали този район в място, където си дават среща 

представители на различни по произход и разпространение видове.   

Установените 1 950 вида растения 122 са семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида 

риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. 

Преобладаващите флорни елементи са субмедитеранските и евро-азиатските, следвани 

от медитеранските. Ендемичният флорен елемент е представен от 85 балкански, 20 

български и 7 родопски ендемични вида растения. Разпространени са 28 реликтни вида. 

За 25 вида единствените за страната находища са тук, 23 са включени в Европейския 

списък на редките, застрашени и ендемични видове (Женева, 1991 г.), 12 са глобално 

редките европейски видове, 37 вида са включени в приложение 2 на Вашингтонската 

конвенция (CITES), 5 вида – в Бернската конвенция. 

   

Фиг.10.  Биоразнообразие в община Стамболово 

От общо 17 вида земноводни за България, тук са установени 10, като от тях 7 са 

защитени, 4 включени в Бернската конвенция и 2 вида в Световния Червен Лист на 

IUSN /Международен съюз за защита на природата/. 

Птиците са представени от 273 вида, като 241 са защитени, 77 са включени в 

Червената книга на България, 261 в Бернската конвенция, 7 вида са световно 

застрашени.   

  Бозайниците са групата с най-много световно застрашени видове. От 59 вида, 

установени в Източните Родопи, 23 са включени в Световната червена листа на IUSN, 

12 в категорията “уязвим“, 11 вида в категорията “полузастрашен”. 
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В община Стамболово има отлични природни дадености, разнообразен 

ландшафт и богато разнообразие, което е съсредоточено в следните защитените зони, 

местности и територии: 

 Защитена местност "Големият сипей"; 

 Природна забележителност „Шейтан кюпрю” – родопски силивряк; 

 ЗЗ “Студен кладенец”; 

 Природна забележителност „Кован кая“ – с. Долно Черковище; 

 Природна забележителност „Находище на Родопски силивряк“ – с. Рабово; 

 ЗЗ "Източни Родопи“; 

 ЗЗ „Мост Арда”; 

 Защитена местност „Находище на тракийски клин” в землището на село 

Воденци. 

 

Флора 

Разнообразният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента 

и Средиземноморието, обуславят района на Източни Родопи, като един от най-богатите 

на биоразнообразие в Европа. Част от тях се намират на територията на община 

Стамболово.   

Досега са открити близо 2000 вида висши растения, като от тях 37 са балкански 

ендемити, т.е. се срещат само на Балканския полуостров, 22 са български ендемити и са 

разпространени само в България,  а Юрушкият лопен (Verbascum juruk)се среща само в 

Източните Родопи. Над 20 са растенията реликти, които са оцелели и достигнали до нас 

от далечни времена. Сред тях са родопският силивряк (Haberlea rhodopensis) и 

родопската горска майка (Lathraea rodopaea).  

Някога Източни Родопи са били покрити с гъсти гори. Днес само една трета от 

Източните Родопи е залесена, главно с широколистни гори със субсредиземноморски 

характеристики. 

Особено интересен откъм дървесни видове е районът, който обхваща част от 

дълбоката и тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места 

високи до 150 м скални масиви предимно с вулканичен произход. Значителна част от 

територията е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. На места 
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склоновете са покрити с широколистни смесени гори от цер (Quercus cerris), благун (Q. 

frainetto), космат дъб (Q. pubescens) със средиземноморски елементи като червена 

хвойна (Juniperus oxycedrus), плюскач (Colutea arborescens) и др. Карстовият район 

между Орешари – Долно Черковище е почти изцяло от гори от келяв габър (Carpinus 

orientalis), примесен с маклен (Acer monspessulanum) и мъждрян (Fraxinus ornus). 

Преобладават също и храсталаци от драка (Paliurus spina-christi), люляк (Syringa 

vulgaris), примесени със смин (Jasminum fruticans) и в съчетание с ксеротермни тревни 

формации със средиземноморски елементи. Срещат се и единични дървета от 

бадемолистна круша (Pyrus amygdaliformis), фисташка (Pistacia terebinthus) и Ulmus 

minor. Коритото на реката е песъчливо-каменисто, като бреговете му са обрасли с 

върби (Salix) и храсталаци, а на места с галерии от черна елша (Alnus glutinosa). Срещат 

се и отделни храстчета Tamarix. Басейнът на р. Арда е бил един от най-добре 

залесените в цяла България. Обаче вследствие безплановото им използване в миналото 

и безогледната им експлоатация голяма част от горите са изсечени, поради което днес 

обширни площи са обезлесени или покрити със слаби закелявели гори.   

Местообитанията в района се влияят от човешки дейности, свързани основно с 

горското стопанство и животновъдството. Горите са застрашени от естествени или 

причинени от човека горски пожари, залесяване с неприсъщи на района дървесни 

видове, както и незаконни сечи покрай реката. През последните години имаше планове 

за изграждане на малки ВЕЦ-ове по поречието на Арда, които бяха отхвърлени от 

местното население и екологичните организации.   

В миналото голяма част от горите са били изсечени, за да се освободят пасища и 

обработваеми земи. На места те са заменени от храсталаци главно от келяв габър 

(Carpinus orientalis), драка (Paliurus spina-christi), червена хвойна (Juniperus 

oxycedrus).   

Останалата част от планината е покрита от обширни пасищни и обработваеми 

площи. По този начин се оформя характерният за района мозаечен пейзаж – редуващи 

се открити площи с формации от храсти и гори, който предоставя разнообразни 

местообитания и предопределя уникалното биоразнообразие на района. 

 

Фауна 
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Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи и по-конкретно в 

община Стамболово са дом за много животински видове. Установени са 11 вида 

земноводни. Най-често те се срещат в дерета, близо до микроязовири, в или около 

широколистните гори, край чешми и извори. 

От опашатите земноводни най-разпространени са дъждовникът (Salamandra 

salamandra) и малкият гребенест тритон (Triturus vulgaris). Дъждовникът има 

характерно черно тяло с жълти петна и се среща предимно в широколистните гори. 

Тритоните на външен вид много приличат на гущери, но за разлика от тях се 

размножават и живеят във вода. Освен малкият гребенест тритон, който е широко 

разпространен в Европа, в Източните Родопи се среща и южният гребенест тритон 

(Triturus karelinii), характерен за Югоизточна Европа, Северозападна Турция и Кавказ. 

В Източните Родопи освен широко разпространените в Европа Зелена крастава 

жаба (Bufo viridis),  Кафява крастава жаба (Bufo bufo) , Жълтокоремна бумка (Bombina 

variegata), Голяма водна жаба (Rana ridibunda) – най-голямата жаба в Европа, Горската 

жаба (Rana dalmatina) Жабата дървесница (Hyla arborea) се срещат и Сирийска 

чесновница (Pelobates syriacus), която е разпространена в Близкия  Изток и Балканите, 

и Гръцката жаба (Rana graeca), която се среща само в южните части на Балканския 

полуостров. 

Разнообразният релеф, благоприятните климатични условия и ниският 

екологичен отпечатък предопределят богатото видово разнообразие и на влечугите.  

Сухоземните костенурки са представени от Шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni) и Шипобедрената костенурка (Testudo graeca). Двата вида са 

близки,  различават се по формата и разположението на роговите шипчета на гърба, а 

Шипоопашатата костенурка има и значително по-дълга опашка, която завършва с рогов 

шип. 

Блатните костенурки обитават бавно течащи води и блатисти местности и са 

представени от широко разпространената в Европа Обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis) и от характерната за Средиземноморието Южна или Каспийска 

блатна костенурка (Mauremys rivulata), която се среща по поречието на Бяла река. 
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Единственият вид гекон, който се среща в Източните Родопи, е Балканският 

гекон (Cyrtopodion kotschyi). Той е синантропен вид и може да се наблюдава нощем в 

селищата. 

От гущерите най-интересни са Змиегущерът, наричан също жълтокоремен гущер 

и жълтокоремник (Pseudopus apodus) – най-големият гущер в Европа, който обаче на 

външен вид прилича на змия.   

От змиите най-интересни са Турската боа (Eryx jaculus) - единственият 

представител на семейство Боидни (Boidae), срещащ се в Европа, и Змията червейница 

(Typhlops vermicularis), която по външния си вид и подземния начин на живот 

наподобява дъждовен червей. Интересна е и котешката змия (Telescopus fallax) , която 

дължи името си на тясната вертикална зеница на окото, подобна на тази на котките. 

Водните змии са представени от два широко разпространени вида - Сивата водна 

змия (Natrix tessellata) и Жълтоухата водна змия (Natrix natrix). 

Единствената отровна змия, която би могла да е опасна за човека, е Пепелянката 

(Vipera ammodytes). Тя лесно се разпознава по тъмната зигзаговидна ивица по гърба и 

малкото рогче на върха на предносните щитчета („муцунката”). Пепелянката не е 

агресивна и напада само при заплаха – неволно настъпване, опит за улавяне. 

Във водите на река Арда и язовирите в община Стамболово се срещат 26 вида 

риби от 8 семейства като от тях 4 са балкански ендемични вида: Vimba melanops 

(маришки морунаш, караятак), Chondrostoma vardarense (скобар), Barbus cyclolepis 

(маришка мряна) и Sabanejewia balcanica (лингур, балкански щипок).  Интересен факт е, 

че голяма част от рибите извършват размножителни миграции. Много от тях изминават 

значителни разстояния по теченията на реките, за да хвърлят хайвера си. 

Във водите на язовирите и водоемите се срещат Сом (Silurus glanis), Слънчева 

риба (Lepomis gibbosus), Бяла риба (Stizostedion lucioperca) и редица видове от сем. 

Шаранови, а в реките -  Кротушката (Gobio gobio), както и представителите на сем. 

Виюнови (Cobitidae) и сем. Попчета (Gobiidae). 

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в 

Европа. Голямото разнообразие на местообитания, влиянието на Средиземно море и 

сравнително по-слабата човешка активност превръщат Източните Родопи в 
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предпочитано място за много видове птици. Районът е с високо консервационно 

значение за опазването на голям брой редки и застрашени видове. 

В Източните Родопи са установени 278 вида птици - близо 70 % от птиците в 

България. Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са 

царски орел, голям креслив орел , белошипа ветрушка . Източни Родопи са дом на най-

големите колонии белоглави лешояди и на египетски лешояди на Балканите, а в 

гръцката част на планината в резервата Дадя е единствената колония на черни лешояди 

в Югоизточна Европа. Тук са направени и единствените наблюдения на брадат лешояд 

през последните десетилетия. 

В Източни Родопи се срещат и много южни видове като синият скален дрозд, 

испанско каменарче, малко черноглаво коприварче, черноглава овесарка. 

 

Защитени територии   

Защитената зона (ЗЗ) „Студен кладенец“ се намира в Източните Родопи и 

включва  част от едноименния язовир, създаден в скално дефиле с отвесни скали и 

стръмни брегове на река Арда. 

Склоновете около язовира са покрити с широколистни смесени гори от дъб и 

габър,  храсталаци драка, смин, червена хвойна  и различни тревни формации.  Немалка 

част от територията на мястото е заета от скални комплекси. Тук се срещат змиегущер, 

смок мишкар, шипобедрена и шипоопашата костенурки, испанско каменарче, малко 

черноглаво коприварче, черен щъркел,  вълк, белка, дива свиня, елен лопатар и др.   

На територията на Студен кладенец са установени 219 вида птици, от които 59 

са включени в Червената книга на България, а  103 са от европейско природозащитно 

значение.  

Студен кладенец е от световно значение като представителен район за 

средиземноморския биом и е една от най-важните зони за опазването на черния, 

белоглавия и египетския лешояд, сивоок дъждосвирец и бухал. 

Основният поминък на хората е традиционното (екстензивно) животновъдство  и 

земеделие, както и горскостопански дейности. 

Както в повечето южни и по-сухи зони, заплаха представляват горските 

пожари. Обезлюдяването намалява броя на отглежданите животни и позволява 
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обрастване на пасищата.  Незаконните сечи, бракониерството, използването на 

отрови, необезопасените електропроводи, безпокойството от екстремни 

спортове и инвестиционни предложения застрашават биоразнообразието на 

района. 

Досега 14% от територията на Студен Кладенец е поставена под законова 

защита като резерват и три защитени местности.  

 

Абразивни кладенци, с. Студен кладенец  

Скалите по поречието на р. Арда са застинала лава от активната вулканична 

дейност в района преди милиони години. Част от кратерите са частично разрушени от 

водите на реката. В близост до язовирната стена на яз. Студен кладенец, на границата с 

община Крумовград са формирани абразивни кладенци, които са формирани от големи 

минерални жили с кварцови и халцедонови включения. Отломки от тях, понесени от 

бързата вода, при среща със скалите придобиват въртеливо движение, като стържат от 

упор околните скали, постепенно започват да ги разяждат. Оформя се вдлъбнатина, 

която с течение на годините става все по-голяма. Така са се появили големи дупки в 

скалите, които в геологията се наричат "абразивни кладенци", т.е. образувани от 

стържещото действие на по-твърдите скали. Кладенците се намират в коритото на 

реката и са много удобни укрития за зимуващите в ждрелото риби. Тук се срещат и 

най-различни влечуги и земноводни. Към обекта има маркирана туристическа пътека. 

В района на подбасейна на река Арда в момента има две защитени зони по 

НАТУРА 2000 (Решение 122, 2007 г.): ЗЗ „Мост Арда“ (BG0002071) с площ 15 

0022,48 ха по Директивата за птиците и ЗЗ „Родопи Източни“ (BG0001032) с 

площ 217 352,95 ха по Директивата за хабитатите. 

 

Защитена зона „РОДОПИ ИЗТОЧНИ” 

Предложението за обявяване на Защитена зона „РОДОПИ ИЗТОЧНИ” е внесено 

от Сдружение за дива природа "Балкани" в МОСВ по чл.8 ал.1 на ЗБР (МОСВ/Вх.№ 26-

00-3344, София, 13.10.2006). Одобрена е от Националния съвет по биологично 

разнообразие: 21.11.2006 г. и с решение на Министерски съвет № 122 от 02 март 2007 г. 

Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван в ДВ, брой 21 от 09.03.2007 г. 
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Документацията е внесена в Европейската Комисия през март 2007 г. Обхваща 

землищата или части от тях на 235 селища, включени в административните граници на 

11 общини от 3 области. 

Защитената зона обхваща по-голямата част от Източни Родопи. В 

североизточната част се намира ридът Гората (704 м н.в.) – плътно облесен с дъбови 

гори. На юг от него е долината на река Арда и долното течение на Крумовица, 

характеризиращи се с интересни скалисти и тревни местообитания. В югоизточната 

част на зоната се намират долините на Бяла и Луда река – едни от най-дивите в 

България, а по границата с Гърция се извисяват по-високите ридове Гюмюрджински 

снежник и Мъгленик (съответно 1463 и 1266 мнмв). По тях са запазени много стари 

дъбови и букови гори. Зоната кореспондира пряко с други защитени зони, 

припокриващи се с нея. 

Предмет на опазване в Защитена зона „Родопи Източни” са 31 установени 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ.  

Предмет за опазване в Защитена зона „Родопи Източни” са и множество 

растителни и животински видове с висок природозащитен статус. 

Броят на достоверно срещащите се видове растения със значим консервационен 

статус е както следва: 

 83 вида, защитени от Закона за биологичното разнообразие /14.2 % от 

всички защитени растителни видове/; 

 12 световно редки вида; 

 2 вида, включени в Приложението на Директивата за хабитатите; 

 5 вида, включени в Приложение №1 на Бернската конвенция; 

 13 застрашени и 101 редки вида, включени в Червената книга на България. 

По-известни, характерни и популярни видове са: жълта каменоломка (Saxifraga 

aizoides), лаврово бясно дърво (Daphne laureola), македонска каменоломка (Saxifraga 

ferdinandii-coburgi), пълзяща гудиера (Goodyera repens), родопски силивряк (Haberlea 

rhodopensis), венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), венерина обувка/пантофка 

(Cypripedium calceolus), двурога пчелица (Ophrys cornuta), жълта тинтява (Gentiana 

lutea), златиста кандилка (Aquilegia aurea), обикновен тис (Taxus baccata), петковия 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        124 

 

(Petkovia orphanidea), планински божур (Trollius europaeus), родопска горска майка 

(Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum), родопско лале (Tulipa 

rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), снежно кокиче (Galanthus nivalis), 

халерово котенце (Pulsatilla halleri) и др. 

Топлият преходносредиземноморски климат определя наличието на богата 

херпетофауна – 11 вида земноводни и 27 вида влечуги. Високото херпетологично 

разнообразие се дължи на мозаечното разпространение на голям брой природни 

местообитания, мек климат, ниска степен на урбанизация и икономическо развитие. 

Установени са сирийска чесновница (Pelobates syriacus), ливаден гущер (Lacerta 

agilis), горски гущер (Lacerta praticola), червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

турска (пясъчна) боа (Eryx jaculus ), котешка змия (Telescopus fallax), гръцка дългокрака 

жаба (Rana graeca), ивичест смок (кощерица) (Elaphe quatuorlineata), смок-мишкар 

(Elaphe longissima), стенен гущер (Podarcis muralis), тънък стрелец (Platyceps (Coluber) 

najadum), обикновен тритон (Triturus vulgaris), горска дългокрака жаба (Rana dalmatina), 

дъждовник (Salamandra salamandra), зелен гущер (Lacerta viridis), голям стрелец 

(Dolichophis (Coluber) caspius), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni). Като територии с високо херпетологично разнообразие 

и консервационен статус са посочени долините на реките Арда (между гр. Маджарово и 

яз. „Студен кладенец”) и Бяла река. 

Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 гнездящи 

(75 вида постоянни и 95 вида гнездещо-прелетни), 82 вида зимуващи, 154 вида са 

преминаващи, а 15 вида се появяват в района при скитанията си (Stoychev et al., 2004). 

От установените видове 11 са включени в Световния Червен списък на IUCN, 12 са 

застрашени, 46 уязвими, 13 редки и 32 намаляващи за Европа.  

В Източни Родопи е установена ниска численост на популациите на дребните 

бозайници (по Minkova, 2004) – 6 вида насекомоядни и 16 вида гризачи, дължаща се на 

не съвсем благоприятните климатични условия и на факта, че тук минават границите на 

ареалите на много от видовете. Многогодишните теренни системни проучвания на 

находищата на дребните бозайници показват локализирани и установени със сигурност 

популации на: 
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 лалугер (Spermophylus citellus), който е защитен със ЗБР и 

същевременно се счита за основен хранителен ресурс на царския орел; 

 семейство Soricidae – белокоремна белозъбkа (Crtocidura leucodon), 

малка белозъбка (Crtocidura suaveolens), малка водна земеровка (Neomys 

anfmalus), голяма водна земеровка (Neomys fodiens), малка кафявозъбка 

(Sorex minutus); 

 семейство Muridae – полска мишка (Apodemus agrarius), домашна 

мишка (Mus musculus), македонска мишка (Mus macedonicus), черен плъх 

(Rattus rattus), сив плъх (Rattus norvegicus) и Sylvaemus sp.; 

 семейства Arvicolidae, Cricetidae и Spalancidae – сива полевка 

(Microtus arvalis), подземна полевка (Microtus subteraneus), гюнтерова 

полевка (Microtus guentheri) и сляпо куче (Nannospalax leucodon); 

 семейства Erinaceidae, Talpidae, Sciuridae и Gliridae – таралеж 

(Erinaceus conkolor), къртица (Talpa europea), катерица (Sciurus vulgaris), 

обикновен сънливец – съсел (Glis glis) и горски сънливец (Dryomys nitedula). 

Прилепите са 25 вида, като са локализирани 86 находища. 

В района се срещат 17 или 18 от всички 20 сухоземни едри бозайници, 

установени в България. Територията е изключително важна за опазването на видрата 

(Lutra lutra), златката (Martes martes), вълка (Canis lupus), пъстрия пор (Vormela 

peregusna), мечката (Ursus arctos). 

Популацията на вълка никога не е изчезвала в района, дори през 70-те години, 

когато вълците в България са били почти изтребени със стрихнин. Ниските части до 

200-300 метра, в близост до долини с наличие на вода и през сухите месеци, са важни за 

опазването на Elaphe sauromates и Mauremys caspica. Това е най-важната зона за 

опазване на сухоземните костенурки в България. Уникална е с това, че и двата вида от 

род Testudo достигат оценка А от националните им популации. 

За опазване на биологичното разнообразие част от територията /3.81 %/ в 

миналото е получила природозащитен статут по Закона за защитените територии. 

Защитена зона „Мост Арда“ 

Биоразнообразие: 
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 142 вида птици; 

 31 са включени в Червената книга на България; 

 Редки растения; 

 Скални феномени.    

Местоположение 

Защитена зона „Мост Арда” се намира в Източните Родопи, тя е част от 

долината на река Арда между язовирите Студен кладенец и Ивайловград. 

Обхваща землища от населени места на общините Маджарово, Стамболово, 

Ивайловград и Крумовград. Площта й надхвърля 150 хил. декара. Разположена е по 

поречието между село Рабово и град Маджарово, заедно с гористите планински 

склонове и скални масиви на Иранов рид, които оформят границите на зоната. На север 

граничи със селата Маджари, Войводенец, Долно поле, Румелия и Горно поле. На запад 

с Пчелари, Голобрадово, Рабово, Поточница и Стари чал. Южната граница преминава 

през Красино, Сбор и Бубино, а източната е между Бубино, Черничино и град 

Маджарово. Мястото е част от долината на река Арда между язовирите „Студен 

кладенец” и „Ивайловград”, заобиколена от гористи планински склонове и скални 

масиви.  

Най-голяма площ тук заемат широколистните сухолюбиви гори, земеделските 

земи, тревни и храстови съобщества, примесени със средиземноморски растения като 

червена хвойна, глог и жасмин. От по-интересните видове животни могат да се 

наблюдават южен гребенест тритон, горска дългокрака жаба, ивичест и македонски 

гущер, голям стрелец, шипобедрена и шипоопашата костенурка, сърна, белка, горски 

сънливец, дива котка, лисица, прилепи и др.  От 142 вида птици 31 са включени в 

Червената книга на България, а 65 са от европейско природозащитно значение. “Мост 

Арда” е място важно за опазването на южни и топлолюбиви видове като испанското 

каменарче, големият маслинов присмехулник, белочелата сврачка и др.  

Тази защитена зона е от голямо значение за опазването на лешоядните 

птици.  Тя е едно от малкото места в България, които са от световно значение за 

опазването на черния и египетския лешояд. 
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Най-голяма площ от територията на мястото заемат широколистните 

ксеротермни гори и земеделските земи. На места сипеите са обрасли със смесени 

широколистни гори от цер /Quercus cerris/, благун /Q. frainetto/ и космат дъб /Q. 

pubescens/ със средиземноморски елементи, като червена хвойна /Juniperus oxycedrus/, 

дървовиден плюскач /Colutea arborescens/ и др. Отделни райони са покрити с храсти от 

глог /Paliurus spina-christi/ и жасмин /Jasminum fruticans/ в комбинация със сухолюбиви 

тревни формации от средиземноморски тип. В южните части горите са основно от 

горун /Q. dalechampii/ на места примесен с благун. Значителен е процентът на 

откритите тревни пространства с ксеротермни и алувиално-ливадни (около реката) 

тревни формации, както и на храсталачните съобщества, в които има и 

средиземноморски елементи. Земеделските земи са около самото долинно разширение 

и по склоновете и заравнените била. Коритото на реката е песъчливо-каменисто, като 

бреговете му са обрасли с върби /Salix spp./ и храсталаци. 

На територията на „Мост Арда” са установени са 142 вида птици, от които 31 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 65 са от 

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

световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в 

Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 41 вида. Мястото осигурява 

подходящи местообитания за 49 вида, включени в приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 43 

са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. „Мост Арда” е място със 

световно значение, тъй като е представителен пример за Средиземноморския биом. 

Седем от срещащите се в България 9 биомно ограничени вида, характерни за този биом, 

се срещат тук: испанското каменарче /Oenanthe hispanica/, големият маслинов 

присмехулник /Hippolais olivetorum/, белочелата сврачка /Lanius nubicus/, 

червеногушото коприварче /Sylvia cantillans/, малкото черноглаво коприварче /Sylvia 

melanocephala/, скалната зидарка /Sitta neumayer/ и черноглавата овесарка /Emberiza 

melanocephala/. „Мост Арда” е едно от малкото места в България, които са от световно 

значение за опазването на черния лешояд /Aegypius monachus/, тъй като този вид 

редовно се среща в района в значителни количества, както и за опазването на 

гнездящия тук царски орел /Aquila heliaca/. Мястото е едно от най-важните в страната 
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от значение за Европейския съюз за опазването на царския орел, совоокия дъждосвирец 

/Burhinus oedicnemus/, черния щъркел /Ciconia nigra/ и египетския лешояд /Neophron 

percnopterus/. На европейско равнище районът е важен за опазването на чухала /Otus 

scops/ и синия скален дрозд /Monticola solitarius/. Белошипата ветрушка /Falco 

naumanni/, която е застрашена от изчзване в света, вероятно все още гнезди тук в малки 

количества. Други видове с представителни популации в района са големият маслинов 

присмехулник, градинската овесарка /Emberiza hortulana/, ястребогушото коприварче 

/Sylvia nisoria/ и др. 

Моста на Арда е район, който се влияе от човешки дейности, свързани основно с 

традиционното животновъдство в района. Намаляването на отглежданите домашни 

животни, както и на умрелите в природата животни, предизвикано от 

постепенното обезлюдяване на района, ограничава значително възможностите на 

лешоядите да намират естествена храна. Бракониерството и използването на 

отрови против вълци оказва пряко отрицателно влияние и гибел на грабливи 

птици, особено на лешоядите. Съществуващите електропреносни мрежи са 

опасни за грабливите птици и щъркелите. Преки заплахи за птиците са 

вземането на малки от гнездата на грабливите птици и безпокойството, 

предизвикано от катерачеството, делта- и парапланеризма. Горските 

местообитаиня са застрашени от естествени или причинени от човека горски 

пожари, залесяване с не присъщи на района дървесни видове, както и незаконните 

сечи, особено покрай реките. Намаляването на пашата, както и разораването на 

пасищата води до загуба на ценни тревни местообитания за птиците. 

Инвестиционни проекти, свързани с добив на злато, са сериозна заплаха за 

мястото, което може да предизвика разрушаване и фрагментация на 

местообитанията на значителна територия, безпокойство на птиците, а така 

също и замърсяване на водите. Потенциална заплаха както за местообитанията, 

така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. През 

последното десетилетие започна по интензивно развитие на туризма в района, 

което може да доведе до негативни последици за птиците, ако процесът не е 

регулиран по подходящ начин.  
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Понастоящем 11% от територията е поставена под законова защита съгласно 

националното природозащитно законодателство. В границите на мястото се включват 3 

защитени местности и 2 природни забележителности, повечето от които са обявени с 

цел опазване на скални образувания и характерен ландшафт. Половината от 

територията се припокрива с КОРИНЕ място “Долината на река Арда”, определена през 

1998 г. поради европейското й значение за опазването на редки и застрашени 

местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година 

територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. 

 

    

Фиг.11 Защитена местност „Големият сипей“ 

 

 

ЗМ „Големият сипей” е с площ 653,9 ха. Обявена е със заповед № РД-471 от 

11.08.2001 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на 

Българското дружество за защита на птиците с цел опазването на редки и защитени 

растения и животни, както и забележителен ландшафт.  Защитената местност 

“Големият сипей" попада в землищата на  с. Рабово и с. Бял кладенец,  община 

Стамболово. Намира се на северния бряг на язовир “Студен кладенец”.  Обхваща 

силно пресечен и труднодостъпен район, разположен между стената на яз. "Студен 

кладенец" и Качлъбуюк дере. Включва забележителни скални комплекси, сипеи, 

храсталаци и гори. Разнообразна растителност, сухолюбиви гори (ксерофилни), 

съставени основно от благун (Quercus frainetto), космат дъб (Q.pubescens) и цер 
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(Q.cerris).  Обхваща скални комплекси, храсталаци и дъбови гори от изключително 

значение за опазване на орнитофауната. Тук гнездят 129 вида птици, от които 20 са 

включени в Червената Книга на България и 47 са с неблагоприятен природозащитен 

статус в Европа. Сред тях са белоглавият лешояд, египетският лешояд, бухалът, 

белоопашатият мишелов, черният щъркел, белочелата сврачка, скалната зидарка, орел 

змияр, черна каня. За белоглавия лешояд “Големият сипей” е едно от двете най-важни 

гнездовища у нас. Тук гнездят около 15 двойки от общо около 67 за страната. 

Защитената местност е част от Орнитологично важно място “Студен 

кладенец”, което има световно значение. В района са установени 7 от общо 9 

срещащи се в страната биомно ограничени вида, характерни за средиземноморската 

зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво 

коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, черноглава овесарка и 

скална зидарка. 

Тук се намира единствената в България колония на сиви чапли, 

разположена  на скалите. 

Защитена местност „Находище на тракийски клин”  

Намира се в землището на село Воденци и цели опазването на растителен вид 

Тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото местообитание. Растителният вид е 

включен в Червената книга на България. Нарича се още Тракийско сграбиче. 

В България има само 3 находища на това растение - в ямболски, сливенски и в 

стамболовски регион. Популациите на вида се развиват върху скалисти варовити 

терени. Обитава каменливи тревисти и храсталачни места, расте върху плитки, сухи и 

ерозирани почви. 
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Фиг. 12 Растителен вид Тракийски клин 

Растението  е интересно с това, че е преживяло последния ледников период 

преди около 11 хиляди години. 

Морфология и биология. Ксероморфен бодлив храст с дълги и мощни корени. 

Стъблата са дълги 16–40(50) см, полегнали, силно разклонени, влакнести. Листата 

чифтоперести, с дръжки, на върха с бодли; прилистниците дългозаострени, сраснали в 

основата си. Съцветията гъсти пазвени главички, 3–7-цветни, гъсто бяло напластени. 

Цветовете неправилни, розови или жълти. Плодът гъстовлакнeст до бяло напластен боб. 

Цв. VI–VII, пл. VIII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и 

вегетативно. 

Отрицателно действащи фактори. Увреждане и разединяване на туфите при 

паша, изкореняване на растенията от планински порои и свлачища. Пожари и 

залесяване, затруднено семенно възобновяване върху прекомерно сухия терен. 

Предприети мерки за защита. Видът и местообитанията му са защитени 

съгласно Закона за биологичното разнообразие.   

Природна забележителност "Шейтан кюпрю" – родопски силивряк 

Намира се под стената на яз. Студен кладенец, в най-тясната част разположена в 

долината на река Арда.  Представлява област от интересни скални образования покрити 

с оскъдна растителност. 

Природна забележителност Скални ниши "Меден камък" (Кован кая) 

Огромната скала с  ниши
4
 е оцеляла във времето. Наричат я “Пчелен камък”, 

защото погледната отдалеч наподобява пчелна пита.  

 

                                                           
4
 Вж. Повече информация в раздела за културните туристически обекти 
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Фиг. 13 Природна забележителност Скални ниши "Меден камък" (Кован кая) 

Местоположение: Намира се между селата Пчелари и Долно Черковище, 

община Стамболово, и Котлари, община Крумовград, преди железния мост над река 

Арда, в близост до защитена местност Орешари. 

Описание: Представлява тракийско скално светилище, състоящо се от група 

скали, върху които са изсечени няколко стотин трапецовидни ниши с култово 

предназначение.  

Статут: Защитена местност с национално значение. 

Достъп: Асфалтов път минава на 100 м от местността, по почвен път може да се 

достигне до подножието на скалата.  

Освен живата природа, в района има и много природни феномени като скални 

образувания и пещери. 

 

2. Вино и винопроизводство 

Важно доказателство за винопроизводството по тези земи са намерените 

специално издълбани каменни съоръжения за мачкане на грозде при производството на 

вино – шарапани (каменни винарници) от единичен и двоен тип. Те датират от X – I 

в. пр. н. е., открити са в 22 селища.  В Стамболовския район са откритите шарапани в 

района на с. Долно Ботево.  Това са изкуствено направени вдлъбнатини в скалите с 

дълбочина 20-70 см. и диаметър 50-180 см. Всяка шарапана се състои от две нееднакви 

басейнчета с наклонен под и открито или закрито каналче. Името шарапана идва от 

турската дума шарап и означава вино. Това показва, че в тях обитателите на тези места 
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са преработвали грозде за вино. Счита се, че шарапаните са свързани с култа към бог 

Дионисий.   

Разбира се, че не може да се говори за промишлено производство на вино в 

шарапаните, защото трудно ще се обясни защо в този случай древните хора са 

разхвърляли тези скални образувания по хълмовете. Ако се касаеше само за 

производството на вино, то тогава те щяха да се разположат в равнината до самите лозя, 

което е много по-удобно и обяснимо.  

Съществуващите паралели с други култури показват, че правенето на свещено 

вино е важна част от древните обреди. Така например в Кавказ християнството запазва 

старинните ритуали, според които виното трябва да се създаде и съхранява на култово 

място, като количеството му е без значение, а после виното се пие на определени 

празници. По подобен начин се счита, че производството на свещено вино върху 

специални „шарапани“ също е култова практика, символизираща своеобразното 

жертвоприношение.  

Самото създаване на напитката е култов процес, защото късането и мачкането на 

гроздовите зърна се отъждествявало с разкъсването на Орфей от менадите и на Дионис 

от титаните. Неслучайно при направата на виното тракийските жени пеели тъжни 

песни.  

И ако царят и жреците са извършвали основните ритуали на големия олтар в 

мегалитното селище, наречено Перперикон, то представителите на родовете и селищата 

са правели съответните култови обреди (производството на вино) по хилядите 

жертвеници, разположени на хълмовете в планината, високо над техните селища.  

Към доказателствата от древността могат да се прибавят и многобройните 

автономни и колониални монети на тракийски владетели и римски императори от 

различни градове. Върху тях са изобразени Дионисий, винена чаша, лозница с гроздове, 

отделни гроздове и др. Такива монети са сечени в градовете на провинциите Тракия и 

Долна Мизия. Тук е мястото да споменем и наскоро изнесения факт, че фиалата (от 

гръцки phiálē, у древните гърци, траките и други средиземноморски народи - ниска 

чаша, използвана за наливане на вино или вода по време на обреди и 

жертвоприношения) се смята, че е първоизточник на съвременната сомелиерска чаша, 

символ на професията.  
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Пряко доказателство за разпространението на лозарството в Древна Тракия са 

античните косери – специфичен лозарски инструмент за резитба на лозите, датирани 

от II – VI в. от н. е. Казаното дотук дава основание да се направи извода, че през 

Античността (XII в. пр. н. е. - VI в. от н. е.) лозарството и винарството заемат важно 

място в стопанския живот на тракийските племена. Освен това се изяснява, че по време 

и място разпространението им е на различно ниво на развитие. Важна роля за това 

изиграват три основни фактора: 

1. Специфичните природни условия на района и тяхното влияние върху 

развитието на лозата; 

2. Нивото на обществено-икономическото развитие на племената и народите, 

населявали района на Тракия; 

3. Взаимоотношенията им с племената и народите от съседните райони и страни 

с по-напреднала култура в областта на лозарството. 

От съчетаването на тези три основни фактора (с различни измерения по място и 

време) се създават условия за по-ранно или по-късно обособяване на лозарските райони. 

Известни са 5 лозаро-винарски района. Територията на сегашната община 

Стамболово се намира в Южния (Тракийски) район. който обхваща земите между 

планините Родопи, Стара планина и Странджа. Лозарството в този район възниква още 

в дълбока древност (X – I в. пр. н. е.). За това допринасят благоприятният климат и 

високото културно развитие на тракийските племена. Те стават инициатори за 

образуване на Одриското царство и за най-рано осъществените взаимоотношения с 

населението от Северозападна Мала Азия и Средиземноморието – известни в 

древността с развитието на лозарството и винарството. Интересно е да се знае, че най-

разпространеният сорт, отглеждан от незапомнени времена, е памидът. Смята се, че той 

има аборигенен произход.  

В наши дни основните винени сортове, отглеждани в Стамболовска община, са 

традиционните за региона и тероара класически сортове - Каберне Совиньон и Мерло, 

както и Шардоне, Совиньон Блан и Мускат. Отглеждат се и специфични български 

сортове като Мавруд, Памид и Димят. В изпълнение на специалната програма на 

винарната за развитие на лозарството са засадени нови масиви. Предприемат се 
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действия за подмладяване и увеличаване на насажденията от специфичната за региона 

Тамянка. 

Общият размер на лозовите масиви в община Стамболово е 8 236 дка. Сортовата 

им структура съотнесени към сортовете в Област Хасково е следната: 

N Винен сорт дка % от 

сортовете на 

Хасковска 

област 

1. Димят 265 3% 

2. Каберне Совиньон 540 6% 

3. Каберне Фран 674 0,8 

4. Мавруд 2 0,02% 

5. Мерло 6 444 78% 

6. Мускат Отонел 41 0,5% 

7. Памид 325  4% 

8. Ризлинг 3 0,04 

9. Ркацители 313 3,81% 

10. Рубин 33 0,41% 

11. Тамянка 200 2,4% 

 

Местни винопроизводители 

 

 

Фиг. 14 Винарната в село Стамболово 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        136 

 

Винарната в село Стамболово е специализирана в производството на 

висококачествени вина и ракии от червени и бели сортове грозде. Притежава уникална 

сбирка от колекционни и енотечни висококачествени вина. Вината Мерло от района на 

Стамболово и Сакар са международно известни и признати за най-типичните и 

стойностни образци на български вина Мерло в света. 

От десетилетия името на ВИНАРНА СТАМБОЛОВО традиционно се свързва с 

най-добрите образци на българско вино Мерло. Това е Винарна с дългогодишен опит в 

производството на традиционни български вина. Регистрирана под юридическото 

наименование „Нова индустриална компания” АД, ВИНАРНА СТАМБОЛОВО, заедно 

със своите лозя и прилежащи територии, е разположена в близост да сградата на 

община Стамболово. Благодарение на особеностите на климата и тероара, а също и с 

доказаните през годините качество и традиции, понастоящем марката СТАМБОЛОВО 

се приема в средите на винените професионалисти като винарната с най-

висококачествени и типични вина Мерло в България. 

 Естествен продукт от съчетаването на благоприятните климатични условия, 

нарастналите технологични умения на местните винари с вековните традиции е 

създаването на вината Мерло с Гарантирано и Контролирано Наименование за 

Произход от Стамболово, Мерло с Гарантирано и Контролирано Наименование за 

Произход от Сакар и червени висококачествени вина от региона на Хасково и 

Стамболово от сортовете Каберне Совиньон и Мерло.  

През последните години Винарна изба Стамболово обнови своята продукция на 

цялото портфолио, както като визия, така и като стил на вината, съобразявайки се с 

пазарите в Русия, Чехия и Полша. Предприятието присъства и на традиционните за 

България пазари като Белгия, Холандия, Дания, Англия, Щатите. 

Верни на своите корени и традиции, винарната съхранява уникални енотечни и 

колекционни вина от стари реколти в подземните хранилища на избата в Стамболово. 

Енотечни вина от 80-те и 90-те години на ХХ век с оригинални бутилки и коркови тапи 

се предлагат на познавачите и колекционерите. Със своя блясък, благороден букет, мек 

и хармоничен вкус те създават незабравими изживявания и трайни впечатления у 

ценителите. За истинските ценители са предназначени колекционните комплекти от 3, 6 

и 12 бутилки уникални отлежали вина Мерло от стари реколти. 
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 Различните видове Мерло от Стамболово са качествени вина с контролирано и 

гарантирано наименование за произход. Голяма част от тях са колекционен тип вина. 

Гроздето се бере ръчно, в дървени касетки от собствени лозови насаждения в региона 

на Стамболово, винифицира се във винарната в Стамболово след прецизен подбор на 

най-качествения виноматериал, който отлежава в американски дъбови бъчви, тип 

barique. Вината са с атрактивни наситени цветове, а ароматите им представляват богата 

палитра от съчетанието на различни горски плодове примесени с нюанси на различни 

екзотични растения. Вкусовете са балансирани, топли и меки като аромата на гроздето 

и земята  на която се отглеждат.   

Вкусът към хубавото вино и интересът към местните сортове предизвикаха 

навлизането на винения туризъм и на винените турове и дегустации в България. Много 

винарни в региона организират мероприятия, на които запознават познавачи и гости с 

най-добрите си продукти. 

В село Поповец се развива също и биолозарството, което от своя страна създава 

условия за развитие на селски и агротуризъм. 

В село Поповец се развива също и биолозарството, което от своя страна създава 

условия за развитие на селски и агротуризъм. В селото се нимира къщата на Димо 

Карабоюков, която е обзаведена в битов стил и е отворена за туристи, като на втория й 

етаж се предлагат две стаи за гости. В задния двор има малка домашна винарна. 

На любителите на домашно приготвеното вино се предлага още: 

 продажбата на биогрозде; 

 машинно рънкане, смилане и отделяне на чепката, така че купувачите могат 

да идват директно със съдовете за винефикация.  

Строи се дегустационна гостилница, обзаведена с маса, столове, стария лин, 

голямата каца от дядото и други старинни предмети от бита.  

 В къщата може да се опитат: 

 местни специалитети като: катми на сач, петле върху катми, вита баница със 

сирене, масленица, питки със сирене, домашно кисело мляко, домашни 

сладка, сокове и пчелен мед; 

 домашно биовино (Мерло, Розе и Кехлибар); 
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 домашна ракия от биогрозде, отлежала в акациеви бурета. 

В нетрадиционна обстановка може да се опитат местни специалитети. Предлага 

се още резитба на лозята, бране на грозде, косене и други земеделски дейности. 

3. История и културни обекти 

По своето течение река Арда на няколко места е разширявала коритото си и е 

образувала малки плодородни долини. Една от тези долини, започва от село Рабово при 

язовир Студен кладенец и свършва до землището на село Долно Черковище и 

Странджево.  

Долината е продълговата, тясна и има дължина от 8-10 км и ширина 800-

1000 м. Почти по средата й от север се е врязала не много високата варовита 

скала “Кован-кая”, чиято челна част се простира срещу железния мост над Арда, 

по който минава шосето от Хасково за Крумовград.  

Южните склонове на долината са по-стръмни и скалисти. Срещу “Кован-кая” се 

издигат големи скални откоси, които като венец опасват платовидната височина “Кара-

куз”. Първите впечатления които завладяват човек посетил това място, се добиват от 

величествено издигащите се скали по южните склонове и зеещите отвори на няколко 

ерозионни пещери, чиято ширина достига до 30-40 м в диаметър. Високо в скалата се 

чернее отвора на т. нар. “Поп Мартиновата дупка”. До северния бряг пък, скалата 

“Кован-кая” е изпъстрена с десетки изкуствено дълбани трапецовидни дупки, известни 

в археологическата литература с названието крушовидни или култови ниши. Над нея е 

малкият отвор на пещерата “Зандана”, а на северозапад от нея - скалата “Хамбар-кая” с 

полуразрушени следи от няколко скални гробници. 

Ако анализираме религиозната система на древните траки, известна днес под 

името на легендарния герой и певец като орфизъм, тракийският орфизъм съчетава 

както култа към слънцето, така и култа към земята. Във връзка с това, не случайно е 

представена идеята, че Орфей е син на Слънцето и Великата богиня-майка. 

Акцентът в орфизма, обаче, попада върху слънчевите култове и затова повечето 

от тракийските светилища се намират високо в планините. По някои от тях се 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        139 

 

откриват съоръжения явно служещи за отчитане на календарни цикли и за 

астрономически наблюдения.   

 

Фиг. 15 Тракийски гробници в община Стамболово 

В района на Стамболово са открити и редица тракийски гробници.  

Изследвайки погребалния инвентар и други находки, археолозите до голяма 

степен успяват да установят погребалните обичаи на древните траки. Сведения за това 

дават и редица антични автори. Херодот например описва погребалния ритуал на 

траките: “…Заможните граждани биват погребвани по следния начин. Мъртвият 

излагат в продължение на три дни и след, като предварително са го оплакали и са 

принесли в жертва всякакви животни, започват да пируват; след това го погребват, като 

го изгарят или без изгаряне го заравят в земята; насипват могила и уреждат състезания 

от всякакъв вид, в които най-големите награди се присъждат съответно за единоборство. 

Така се извършват погребенията у траките…”  

Десетки са наблюдателниците в долината на Арда – специални площадки на 

труднодостъпни места, от които се открива широка панорама. В района има и 

множество стълбища, които започват сякаш от нищото и свършват пак там. И 

огромен брой вдълбани в хоризонтални скали басейни с всевъзможна форма, големина 

и в най-разнообразни конфигурации.   
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Фиг. 16 Наблюдателниците в долината на Арда 

Има и нещо, за което изследователите са категорични, че е свързано с 

астрономията. Може би това е календар с врязани в кръг концентрични линии с 

радиално пресичащи ги лъчи върху хоризонтална скала с почти идеално кръгла 

форма и ясно белязан център. 

Тези скални структури винаги са групирани. Няма случай на едната скала да 

е изсечено нещо, а на съседната - не. Винаги между тях има и пряка видимост - от 

една структура могат да се наблюдават поне още две. Паметниците в района са 

повече от 200. 

Наблюдателните места се намират на най-високите върхове, така че над тях да е 

само небето. Според археолога Стефана Иванова въобще не е изненадващо, че древните 

хора са имали обсерватории, тъй като за земеделската общност е било много важно да 

се знае кога да се сее. „Вероятно селяните от равнината редовно са се качвали в 

планината, за да получат заръки от жреците. Каменните структури от типа светилище 

или астрономическа обсерватория имат стълби. Някои свършват на средата на скалата, 

което показва, че вероятно са ползвани за ритуал.“ 

Част от структурите обаче са видими само от въздуха. При облитане на района с 

вертолет археолозите са ги забелязали. Според археолозите митът за Икар явно не е 

случаен. 

Скалните ниши се срещат на десетки места в Източните Родопи, но за 

съжаление са все още недостатъчно проучени. Те имат строго трапецовиден профил с 

височина 70-90 см и ширина 30-50 см. Толкова е и дълбочината им.     

Кой, кога и защо е направил тези мистериозни скални изсичания?  
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Теориите, които се възприемаха досега са различни. Почитането на слънцето и 

скалата чрез ансамблите от ниши не буди съмнение. Има обаче доста мнения за тяхното 

конкретно предназначение, защото те винаги се откриват празни. Съществуват няколко 

хипотези.  

Според някои това са места, където в древността са били поставяни урни с праха 

на изгорени обикновени хора, докато висшето съсловие било погребвано в специално 

изсечени скални гробници, каквито се срещат на много места в Родопите. В камерите са 

полагали керамични урни с праха на покойниците.  

Интересно е, че наред с функционалните ниши има и символични, чиито камери 

не са достатъчно дълбоки, за да се сложи вътре керамичен съд.  

В няколко случая трапецовидни ниши са издялани край входовете на истински 

пещери. Според други изследователи нишите някога са имали вратички и в тях се 

поставяли статуи на божества.  

Трети твърдят, че младежите, които били посвещавани в орфическия тракийски 

култ, издълбавали на трудно достъпни места нишите, с което доказвали своето 

възмъжаване. 

Според четвърти, нишите са разположени по точно определен начин подобно на 

възловото писмо при индианците и представляват карта на златоносните залежи в 

района
5
.  

                                                           
5  Теорията е на археоложките праисторички Ана Радунчева и Стефанка Иванова от 

Археологическия институт с музей при БАН и геофизичката инж. Мария Златкова.  Според тях, тези 

структури са система от светилища, която започва да се оформя още през неолита (седмо-шесто 

хилядолетие пр.Хр.) и достига разцвета си през халколита (пета-първа третина на четвърто хилядолетие 

пр.Хр.) Дело е на земеделска общност, която обитава равнините и притежава забележителни 

металургични и астрономически познания. 

 „Избрана група от тази общност се качва високо в планината за специфичен интелектуален труд, 

свързан с духовни нужди. Извършват го жреци-учени. Там са им светилищата. Но там е и златото, а 

добивът му е свещено дело – златото се дава на боговете, за да се поддържа връзка с тях. И в други 

култури златодобивът е обожествявана дейност, която се осъществява от затворена група, за да се пази в 

тайна познанието. Скалните ниши са всъщност форма на шифроване на тази информация. Ако са си 

служили с пиктограми, всеки е щял да може да ги разбира“.   

 Освен на злато Източните Родопи са богати и на мед, и на полускъпоценни камъни, като през 

халколита находищата вече са били известни и разработени. 

 Археолозите откриват факта, че “Определен брой ниши в дадено съчетание означава наличие на 

рудна жила“. Това е установено, защото едно и също съчетание на три различни места ги води до ясни 

следи от металодобив. Повтарянето на конфигурацията 4-3-1 ниши показва наличието на рудник. 
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Други предполагат връзка със слънчевия култ, тъй като в повечето случаи 

комплексите от ниши са насочени директно към слънцето.  

Има и теория, според която нишите са били изсичани, за да служат за пчелни 

кошери. 

Някои историци пък направо приемат, че те имат чисто абстрактен смисъл, 

неподлежащ на разгадаване днес.   

 

Тракийски култов комплекс - с. Долно Черковище 

В местността Кован кая, на не много високата варовита скала “Кован-кая”, чиято 

челна част достига срещу железния мост над Арда, по който минава шосето от Хасково 

за Крумовград, близо до с. Долно Черковище‚ се намира един от най-големите 

мегалитни тракийски култови комплекси в Източните Родопи.  

 

 

Фиг. 17 Тракийски култови комплекси в Източните Родопи 

В отвесните скали на вулканичния масив‚ са изсечени повече от 100 

трапецовидни ниши. Смята се, че култово-погребалният комплекс се намира в пряка 

връзка с тракийските селища, крепости, некрополи и светилища‚ намиращи се в 

землищата на селата Долно Черковище, Пчелари и Орешари, на десния бряг на р. Арда. 

                                                                                                                                                                                     
 Повече от 1200 са скалните ниши в района, екипът е успял да установи около 1000 различни 

комбинации, в които са групирани.  “Хората от онази епоха са имали знанията и уменията да откриват, 

добиват и преработват метали. Разработвали са много рудници, владеели са сложни технологии за 

металодобив, защото са умеели да контролират огъня и да постигат високи температури за топене на 

рудата. Използвали са и геофизични методи – търсенето на вода и метал с багети не е изобретение на 

нашата цивилизация“. Според археолозите нишите нарочно са правени на такива места, че да се виждат 

от далече – на вертикални скали по поречията на реките, по които са се придвижвали хората. 

Изработвали са ги и с идеята да бъдат трайни – с полирани стени, за да не се задържа вода в грапавините, 

което би улеснило ерозията, и под скална козирка. Ако не е имало естествен навес, са го издялвали. 
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На около 500 м северозападно от Долно Черковище, в южната отвесна стена на 

доминиращата над околността скала‚ са изсечени още шест култови ниши. На върха на 

масива е издълбана гробница, а в непосредствена близост са открити и следи от голямо 

тракийско селище. 

Многобройните трапецовидни ниши, които изпъстрят тукашните скали са 

дълбани по меките варовици и вулканични скали, разположени на недостъпни места. 

По-рядко се срещат по самотни скали и по планинските бърда. Разположени 

поединично или на по-малки или по-големи групи, те се срещат на юг по долината на 

река Крумовица чак до Крумовград, в Момчилградско, Ардинско, Кърджалийско, а на 

север се виждат по горното течение на река Олу-дере, в землищата на село Сърница, 

Хасковско, и селата Йончево и Душката, Кърджалийска област. По Арда те се виждат 

по скалите край село Вълче поле, при село Горно поле и Маджарово, край село Долно 

Черковище, при ж.п. спирка Средна Арда, в землището на с. Бял кладенец, Железни 

врата и другаде. 

Причудливи скални ниши са открити и в землището на село Странджево, 

община Маджарово. 

 

Шарапани 

Вторият най-разпространен тип скални врязвания сред нишите са 

„шарапаните“. Има такива и от неолита, и от бронзовата епоха, и от времето на 

траките, но и от наши дни. Според археолозите е крайно погрешно да се твърди, че 

всички са за производство на вино. 

Особено важна находка, доказваща производството на вино в Стамболовския 

район са откритите шарапани в района на Долно Ботево. Шарапаните (винарски камък 

„Шарап таш“) са скални вдлъбнатини, направени от хората преди 2600-2800 години. 

Археологически разкопки датират тези находки около VIII-VI в.пр.н.е.  
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Фиг. 18 Скални врязвания „шарапаните“ 

Това са изкуствено направени вдлъбнатини в скалите с дълбочина 20-70 см. и 

диаметър 50-180 см. Всяка шарапана се състои от две нееднакви басейнчета с наклонен 

под и открито или закрито каналче. Името шарапана идва от турската дума шарап и 

означава вино. Това показва, че в тях обитателите на тези места са преработвали грозде 

за вино. Счита се, че шарапаните са свързани с култа към бог Дионисий. Има и други 

подобни паметници в района, с различни форми и размери.  

Съществуват три теории за използването на тези интересни съоръжения:  

 според едната това са винарни (за мачкане на гроздето за вино); 

 според другата – те се използват при рудодобив, за пречистване на 

стритата руда с вода; 

 според други автори шарапаните са използвани за 

жертвоприношения. 

 Самото създаване на напитката е култов процес, защото късането и мачкането 

на гроздовите зърна се отъждествявало с разкъсването на Орфей от менадите и на 

Дионис от титаните. Не случайно при направата на виното тракийските жени пеели 

тъжни песни.  

И ако царят и жреците са извършвали основните ритуали на големия олтар в 

мегалитното селище, наречено Перперикон, то представителите на родовете и селищата 

са правели съответните култови обреди (производството на вино) по хилядите 

жертвеници разположени по хълмовете над техните селища. По този начин те са 

свещенодействали при правенето на виното. 
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Съгласно друга теория една част от шарапаните са използвани за металодобив. 

Те имат антропоморфен вид, наподобяват идол – с глава, телце и крака, ако се гледат 

отгоре. Главата не е функционална, само е оформена в скалата. Горната част е като тава 

с нисък ръб и легло за кухо стъбло, през което е пускана вода. В тавичката е поставяна 

ситно надробена руда, водната струя е отмивала златото, което се е събирало в долния 

от скачените съдове, смята Стефанка Иванова. 

Има и теория, която утвърждава разбирането, че шарапаните представляват 

издялани в скалите олтари, на които са се извършвали жертвоприношения, а чрез 

улеите в басейните се е събирала кръвта. Тази хипотеза се базира на описаната от 

античните автори култова практика на траките, при която веднъж в годината царят-

жрец е принасял кървава жертва – кон, бик или дори човек. Смисълът е в символичната 

смърт на самия човек, за да може да последва също символичното прераждане, 

началото на новата година. По тази кръв се е гадаело бъдещето.  

„Хората са се качвали в планината, за да се срещнат със своите богове. В края на 

четвъртото хилядолетие, когато мрежата от светилища е била най-плътна, са идвали от 

целия Балкански полуостров, даже отвъд Дунава. Доказва го намерената керамика“, 

смята и археолога Ана Радунчева. 

 В следващата таблица можете да се запознаете с основните паметници и скални 

комплекси, които покриват територията на община Стамболово. 

 

 Табл.8 Основние паметници и скални комплекси, които покриват територията на 

община Стамболово 

Тракийски скални 

ниши 

с.  Долно Черковище Трапецовидни ниши, разположени 

на левия бряг на р. Арда  в местността 

Кован кая, на не много високата варовита 

скала “Кован-кая”. 

Тракийски скални 

гробници 

с.  Долно Черковище Намират се в близост до 

скалата ”Хамбар-кая” 

“Поп 

Мартиновата дупка” 

с.  Долно Черковище Намира се срещу скалата „Кован 

кая“ на височината ”Кара-куз”, южно от 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        146 

 

железния мост. Гробницата е с 

четириъгълна форма, с дължина 2,75 м, 

ширина 1,50 м и височина 1,80 м. 

„Лъвската скала“  с.  Долно Черковище Тракийското светилище в 

местността Аул кая 

Тракийска 

гробница 

с. Пчелари В региона "Хамбар кая" има следи 

от 6 гробници. Те са вкопани в горната 

част на масива и са покрити с големи 

каменни блокове.  Най-впечетляваща е 

гробницата в местността "Кара ин" - 2.5 

км югоизточно от селото. 

Антична и 

средновековна крепост 

„Асара“ (Ефраим) в по-

късните години е 

известна като Калето 

или Чатал кая 

с.Рабово Останки от средновековна крепост 

Асара, която впечатлява с умелото 

вграждане на крепостта сред 

непристъпните канари. 

Тракийската 

крепост "Кралев връх"  

с. Кралево Разпръснати и недобре съхранени 

останки от крепостни стени, керамика . 

Източнородопск

и рид Чала 

с. Кралево Тракийски култов комплекс, 

некропол и светилише. Останки от 

крепост. 

Тркийски 

шарапани  

с. Долно Ботево, с. 

Пчелари, с. Кралево 

Шарапана или виноделна, 

използва се за производството на вино. 

Има и хипотези, че са се използвали и в 

рудодобива. 

Късноримска и 

средновековна крепост  

Чала 

с. Голям извор Тракийски култов комплекс, 

некропол и светилише. Останки от 

крепост. 

Тракийската с. Поповец Разпръснати и недобре съхранени 
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крепост „Хамбарлък 

телеси“ (Хамбарлък) 

останки от крепостни стени 

Тракийски 

крепости „Чамлък 

каясъ“ и “Саръ кая” 

с. Бял кладенец Разпръснати и недобре съхранени 

останки от крепостни стени 

Останки от 

крепости и фрагменти от 

керамични съдове 

с. Долно Черковище Около “Хамбар-кая”  по върховете 

“Картал-кая” (Св. Георги) и “Сарлъка” 

(Хисарлъка)  

 

Тракийски гробници 

Въпреки ниското равнище на проученост на тракийските погребални обичаи, 

има достатъчно основания да се твърди, че в северните и източните части на Източните 

Родопи подмогилното погребване е основната погребална практика на тракийското 

население през цялото I хилядолетие пр. Хр. и през римската епоха.  

В проучените могили от римската епоха в северните и източни предпланини на 

Източните Родопи са две могили в Стамболово и в Кралево. В тях не са открити 

представителни гробни съоръжения, а погребалният инвентар се състои предимно от 

глинени съдове, оръжия и накити. В близост до могила I при с. Стамболово е намерена 

колесница, украсена с ажурни апликации и статуетки. За разлика от предходните 

периоди, когато се прилагат и двата основни погребални обреда, през римската епоха 

господстващ ритуал е трупоизгарянето.  

Северозападно от “Кован-кая”, на десния бряг на река Буюк-дере, ляв приток на 

Ардa, се намира ниската скала “Хамбар-кая”.  
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Фиг. 19 Ниската скала Хамбар-кая 

В основата на скалата речната вода е издълбала малка пещерка, над чийто вход 

личат силно повредени и разрушени няколко трапецовидни ниши.  

(Вж. снимките по-горе: 1) Поглед от върха на Кован Кая към Хамбар Кая; 2) 

Хамбар Кая - намира се на около 250 м. северозападно от Кован Кая; 3)Гробница на 

върха на Хамбар Кая с трапецовидно наклонени към пода стени. Отворът е разрушен, 

но също е бил с трапецовидна форма.) 

 

ФИг. 20 Гробници Хамбар Кая 

По темето на скалата, която стъпаловидно се спуща на запад, са издълбани три 

гробници. Преди няколко години скалата е била превърната в кариера за вар, 

вследствие на което, гробниците, нишите и малката пещерка са били разрушени. Това, 

което е запазено ни дава представа за цялостната форма и размери на гробниците.  

Първата скална гробница се намира на най-високата част на скалата ”Хамбар-

кая”, под триангулационния знак. Ориентирана е по посока север-юг с изход откъм 

северната страна. Източната и страна и част от пода са почти запазени и дават 
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възможност да се възстанови целият и план. Състои се от гробна камера (гробница) и 

преддверие. При основата камерата е дълга 1,90 м и широка 1,70 м. Стените са идеално 

загладени, до полирани, трапецовидно наклонени към пода. Дълбочината на 

гробницата е 1,20 м. При горния ръб на стените в скалата е издълбан жлеб с ширина 10 

см, в който са легнали краищата на покривната плоча. Отвора е на северната страна, 

която е напълно разрушена, но посведения на местни жители, тя е била отвесна с 

трапецовиден отвор, от който сега е запазена долната страна дълга около 0,50 м. 

Дебелината на стената, която отделя камерата от преддверието е около 15 см. Пред 

камерата е издълбан коридор (преддверие) с дължина 1,60 м. и ширина 1 м, който 

излиза на повърхността на скалата. Отгоре е бил също покрит с каменна плоча. 

 

Фиг. 21Втора гробница   Хамбар Кая 

Втората гробница е на 4 м северозападно от първата гробница. Тя също е 

ориентирана по оста си по посока север-юг, но входа и е на южната страна. Формата на 

основата и е удължен правоъгълник със страни: дължина 1,80 м и ширина 1,10 м. При 

горния ръб на камерата също е издълбан жлеб за поставяне на покривна плоча. 

Преградната стена и входа са разрушени, но личат следите им при пода. Преддверието 

е широко също 1 м, но по-дълго от колкото при първата гробница. 

Третата гробница е само на 1,50 м западно от втората гробница. Тя е най-силно 

повредена. Запазена е малка част от западната и източната и стени, благодарение на 

което може да се възстанови приблизителната и форма. Видимо тя повтаря плана и 

размерите на втората гробница и е също с отвор обърнат на юг. 

Стените на трите гробници са идеално загладени и с остри ръбове. Техният план 

и профили са напълно сходни с плановете и профилите на еднокамерните долмени в 

Сакар планина, Странжа и Източните Родопи, с тази разлика, че са дълбани в меките 
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варовици, докато долмените са градени от големи каменни плочи. Това несъмнено 

доказва предназначението им като гробници. Следи от погребения не са открити, но то 

се е извършвало вероятно чрез трупополагане в камерата.   

От южната страна на “Хамбар-кая”, точно срещу входа на втората гробница е 

издълбана плитка фигура, известна на местното население като иманярски знак. Тя 

представлява съвсем схематично, стилизирано изображение на женска фигура с 

разперена пола. Краката са събрани заедно и изобразени с една по-дебела и оширена 

при основата си ямка. Ръцете са хоризонтално разтворени, превити през лактите, като 

лявата сочи нагоре, а дясната надолу. Главата е загатната с един правоъгълен издатък 

над ръцете. Над главата са издълбани две успоредни и удължени ямки. Цялата фигура е 

дълга около 30 см. С каква цел е била издълбана е трудно да се каже, но е възможно да 

е направена от иманяри, които по тези места търсят скрити съкровища на поп Мартин.  

По северните речни тераси и около “Хамбар-кая” се намират фрагменти от 

керамични съдове и следи от каменни градежи. По върховете “Картал-кая” (Св. Георги) 

и “Сарлъка” (Хисарлъка) над село Долно Черковище се откриват следите на стари 

крепости. По долината на Арда е минавал важен път, който е водел от Цариград и 

Одрин към вътрешността на Източните Родопи. Скалните гробници, издълбани в 

меките варовици, които ще разгледаме по-долу, са едни от най-интересните паметници 

намиращи се на това място. 

Точно на юг от моста на Арда, срещу скалата “Кован-кая”, се издигат високо 

скалните откоси на височината ”Кара-куз”.  

 

Фиг. 22 “Поп Мартиновата дупка” 

От северната страна на височината е издълбана още една гробница, но с по-

друга форма, наричана сега “Поп Мартиновата дупка”. Отворът й се намира под една 

редица от дванадесет култови ниши, на 3,8 м височина от основата на скален навес. 
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Гробницата е с четириъгълна форма, с дължина 2,75 м, ширина 1,50 м и височина 1,80 

м. Оста й сочи север-юг. На южната стена, точно срещу входа, е издълбана ниша 

широка 1.10 м, висока 0,80 м и дълбока от източната страна 0,55 м. Западната стена на 

нишата е дъговидно извита към западната и горната и страна. Под нея са издълбани 

почти по цялото протежение на стената две стъпала с ширина по 0,20 м: едното е на 

0,75 м височина от пода, а другото е на 0,50 м. В западната част на гробницата има 

издълбано корито (ковчег) с дължина 1,25 м и ширина 0,65 м. От останалата част на 

помещението, то е било отделено с тънка (15 см) стена, висока 0,50 м, която сега е 

разрушена, но следите и ясно личат. Над коритото, по южната стена и на източната 

стена са издълбани в по-ново време две малки и плитки ниши, което личи по формата 

им и грубостта на изработката. Таванът е леко корубест. Всички стени и тавани са 

идеално загладени, но силно надраскани от подписите на невежи посетители. Входът е 

на северната стена и е с трапецовидна форма. Висок е 1 м, широк при основата 0,90 м и 

0,65 м при горната страна. В при входната част, отгоре и отдолу на отвора, е издълбан 

недълъг правоъгълен жлеб за поставяне на каменна плоча, с която вероятно е била 

затворена гробницата. Отвътре плочата се е подпирала от дървена греда, предварително 

поставена и затъкната в две четириъгълни дупки, издълбани от двете страни при 

горната част на входа. 

 

Фиг. 23 “Поп Мартиновата дупка” (2 част) 

 

Погребението в гробницата вероятно е било извършвано чрез трупополагане, но 

е трудно да се каже как точно е било извършвано, поради това, че гробницата е била 

отворена и ограбена. Името й е свързано с една легенда за иманярския герой поп 
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Мартин, която е пренесена в по-ново време от преселници тракийци от Източна Тракия, 

сега живеещи в околните села: Д. Черковище, Странджево, Пчелари и др. Обаче 

турското население я назовава “Джинавизеви” (стая на джинавизите т.е. на генуезците), 

което показва преценката им, че това е дълбано в древни времена, в тракийско или 

римско време. 

Сравнявайки скалните ниши и гробниците от “Хамбар-кая” и “Поп Мартиновата 

дупка” ще видим някои близки неща, които ни показват еднаквия им произход, 

функционалната им връзка и зависимост. Формата на трапеца е тази, която се повтаря 

най-често. Трапецовидна е формата на нишите, входа и напречния профил на камерите 

от гробниците при “Хамбар-кая” и входа на “Поп Мартиновата дупка”. Дъговидно 

извитата задна стена на култовите ниши се повтаря и при нишата от “Поп Мартиновата 

дупка”.  

Освен това, там, където са скалните гробници, непосредствено до тях се намират 

и групи от “култови ниши”. При “Хамбар-кая” те са съвсем близо до гробниците, над 

входа на малката пещерка от източната страна на скалата. Дванадесет ниши са 

наредени в редица над входа на “Поп Мартиновата дупка”. Фурнообразните гробници 

при Средна Арда са също в непосредствена близост с култовите ниши. В близко 

съседство със скална гробница са и нишите при село Горно поле. Това ни подсказва, че 

нишите стоят във връзка със скалните гробници и че може би са дълбани в чест на 

мъртвите. 

Обединяващ център на този комплекс е тракийското светилище в местността 

„Аул кая“ при Долно Черковище, разположено около изявена скала с причудлива 

форма, напомняща полегнало животно, известна като „Лъвската скала“. 

 

Фиг. 24 Тракийското светилище в местността „Аул кая“ 
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Уникалният паметник е проучван от д-р Георги Нехризов от Националния 

археологически музей към БАН по проект „Магнетизмът на скалните паметници в 

Източните Родопи“. Разкопките доказват, че върху скалната площадка са провеждани 

обредни практики. Открити са глинени олтари, върху които са извършвани ритуални 

жертвоприношения, както и разнообразни дарове. Светилището е функционирало 

активно през късната бронзова епоха (XV-XI в. пр.Хр.). В подножието на хълма е 

разположен тракийски обект, най-вероятно светилище, в което са разкрити структури и 

материали от ранната желязна епоха (X-VI в. пр.Хр.).   

Скалите по река Арда, и по-специално тези при село Долно Черковище, са били 

обект на почитание от древните траки, върху които те изграждали своите гробни 

съоръжения и светилищни центрове, които са посветени на култа към мъртвите 

прадеди, който е бил широко разпространен в Тракия. 

 

Тракийската гробница - с. Пчелари  

Околностите на с. Пчелари са осеяни с паметници на културата от Античността 

и Средновековието. Такива са изсечените в ерозирали скали гробници в местностите 

„Хамбар кая”, „Ак кая”, „Кара ин”, „Мал казан”, „Ходжас” и др. В местността „Хамбар 

кая” личат следи от 6 гробници, вкопани вертикално в горната част на масива и 

покрити с големи каменни плочи. 

Всички гробници в околностите на с. Пчелари датират от ранножелязната епоха 

(II-I хил. пр. Хр.) и са обявени за паметници на културата. 

На около 2 км южно от село Пчелари се намират различни белезникави 

изветрени скали.  
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Фиг. 25 Гробници в местностите „Ак кая” и „Кара ин” 

 

В местностите „Ак кая” и „Кара ин” са запазени две гробници‚ изсечени в 

отвесните скали, като едната е особено впечатляваща. Тя се намира в местността „Кара 

ин” и е най–живописната от всички. На скалата Ак Кая, на около 10 м под най-високата 

й точка, се вижда трапецовидният отвор на Тракийската гробница „Кара Ин". Отворът 

й се намира на югозапад  на 700-800 м северно от р. Арда, точно срещу устието на р. 

Крумовица. Гробницата представлява камера с почти трапецовидна форма на плана, с 

дължина 2.40 м и ширина на страните 1.80 и 2.30 м. Височината е 1.80 м а при входа 

достига до 1.95 м. По средата на тавана е издълбан плитък купол. Подът на гробницата 

е равен, ъглите са заоблени. 

 

Фиг. 26 Тракийската гробница „Кара Ин“ 

Планът на гробницата е трапецовиден. Същата форма има и входът, ориентиран 

на югоизток. В резултат на изветряването на скалите непосредствено над входа се е 

образувал интересен скален навес, който й придава вид на долмен. 

В долината на река Арда в района на селата Пчелари и Долно Черковище е най-

наситеното с археологически обекти място, което е съхранило историята на живялото 

по тези места древни жители.  То отразява начина им на живот, техните вярвания, 

разбирания и постижения. 

  

Скалната гробницата край с. Поповец 

В района на Стамболово са открити множество археологически паметници на 

културата от национално значение, един от които е скалната гробницата край село 
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Поповец. Смята се, че е била направена от Одрисите (тракийско племе) в края на 

първото хилядолетие пр. Хр. 

 

 

Античната и средновековната крепост „Асара“  

Крепостта „Асара“ (Ефраим) в по-късните години е известна като Калето или 

Чатал кая. Тя се намира над с. Рабово, в близост до стената на яз. Студен кладенец
6
.    

 

 

 

 

 Фиг. 27 Античната и средновековната крепост „Асара“ 

 

Никоя друга крепост обаче не респектира толкова силно с външният си вид, 

защото тя показва на посетителите си своето величие и красота, които са я отличавали 

през средновековието и е съхранила през вековете. Асара край Рабово е изключително 

                                                           
6
  Намира се на 1.2 km западно от с. Рабово, общ. Стамболово. Изкачването до крепостта от пътя е 

не повече от 20 мин. спокоен ход. Надморска височина: 332 m GPS координати: 41°37’02” С.Ш. и 25°39’04” 
И.Д. 
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добре защитена крепост. Със своето стратегическо положение, отлична видимост и 

трудно достъпност крепостта е заемала водеща роля за Византия в контрола и над 

Източните Родопи. Укреплението е умело вградено в непристъпните канари. Чувството 

на респект се поражда от скалите, извисяващи се като четири огромни кули, в които 

умело е вплетена крепостната стена, която е с дебелина до 2 м и височина до 6 м, 

градена е с хоросан и спойката и е доста здрава.  Вътрешността на крепостта е 

разделена на две части, между които също има изградена стена. В долната част особен 

интерес представляват запазените основи на сграда, строена с големи правоъгълни 

камъни. В една от скалните кули има малка пещера, до която се намират иззидани 

гробове, в които и сега могат да се видят кости.    

В горната по-малката част има изградени кули, а части от крепостната стена са 

паднали и са останали здрави на земята. Една от канарите служи като естествена 

защита от изток. 

 

Фиг. 28 Крепост Асара край Рабово 

Със своето стратегическо положение, отлична видимост и непристъпност, Асара 

е заемала водеща роля за Византия в контрола и над Източните Родопи. Жофроа дьо 

Вилардуен е изключително подробен в своето изложение. С цялата си армия регентът 

Анри язди срещу течението на река Арт (Арда) и достига до крепостта Фраим (Ефраим). 

Малко по-късно рицарските отряди навлизат в много хубава речна долина, над която се 

извисява красив замък. Това е Мнеакос, който в старофренския език на летописеца е 

предаден като Моняк. Крепостта при с. Рабово лежи на левия бряг на р. Арда, където 

реката прави елипсовиден завой на юг и образува малък полуостров с труднодостъпен 

връх. По повърхността се намират римска (II – III) и средновековна (XI – XIV) 

керамика. Тук е намерена византийска медна монета от император Михаил IV (1034 – 
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1041г.), средновековни бронзови апликации и железен боздуган. Крепостта е 

охранявала селищата и стария калдъръмен път по левия бряг на река Арда.  

От крепостта Асара се открива чудесен изглед към яз. „Студен кладенец“.  

 

Фиг. 29 Гледка от крепостта Асара 

В местността Хамбара до с.Поповец и съвсем близо до Стамболово – при 

с.Кралево, има останки от крепости стени. 

Източнородопски рид Чала  

Най-интересен е култовият комплекс от тракийски паметници при големия 

Източнородопски рид Чала – резерват от тракийски, римски и старобългарски 

паметници. Той е ограден от селищата Кралево, Долно Ботево, Голям Извор и Малък 

Извор. В най-високата част на Чала, на около 2 км източно от Кралево, личат останки 

от три реда стени на тракийска крепост, които представляват каменни пояси /огради/ от 

суха зидария /градеж без спойка/. В района на крепостта са открити стрели и керамика 

от старожелязната, младожелязната, римската, късноримската епоха и от 

средновековието. В тази крепост през римската епоха е имало тракийско светилище от 

ІІІ в., сред чийто останки са открити няколко оловни огледалца, някои от които с 

надпис възхваляващ красотата. От същото време са открити монети в самото селище 

Кралево. 

На около 1 км югоизточно от Кралево, по западните склонове на Чала има 

няколко групи живописни скали, потънали в пищна зеленина. 

На около 100 м на север, в друга група скали освен почти заличените култови 

трапецовидни ниши са издълбани две тракийски скални гробници. Първата от тях, 

известна като Пещерата, има фурнообразна форма с елипсовиден вход. Ясно личат 
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следите от изчукването на тавана и стените на гробницата. Около входа все още личат 

изсичанията, които е трябвало да задържат каменна врата /плоча/. 

На 4 – 5 м над Пещерата са останките на Малката пещера - изцяло изкуствено 

оформена по-малка гробница, с отвор около 1 м, която е полуразрушена. 

Продължавайки обхождането на западните склонове на Чала, ще открием и по-

късни паметници. В най-ниската част има средновековен некропол, чийто гробове са 

оформени с плочести камъни. Старобългарски некропол от ІХ – ХІ в. с гробове има и в 

местността Куза, на около 1 км североизточно от с.Кралево, и на 50 м вляво от шосето 

Кралево – Корен. 

В северния край на западния склон на Чала, на около 300 м от североизточния 

край на с. Кралево, в местността Чортленя се намира тракийски култов комплекс от 

некропол и светилище. Върху група изолирани скали има издълбани трапецовидни 

ниши. 

 

Фиг. 30 Местността Чортленя 

Местността Чортленя е богата на вода. Тук има изградена голяма подпорна 

стена с камъни, взети от разрушено светилище. Тази стена пази съвременния каптаж на 

питейната вода. В нейния градеж личат значително количество вторично използвани 

профилирани камъни и каменни блокове с издълбан улей, по който е текла открита 

вода. Вероятно тук е имало нимфеум или тракийско светилище – наблизо е намерен 

мраморен оброчен релеф на тракийския конник. 
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Тракийската крепост "Кралев връх" се намира на 1.2 km североизточно по права 

линия от центъра на село Кралево. В подножието на върха, откъм селото има пътека. 

Някъде от към североизток, от пътеката нагоре тръгва стар път, който води до самия 

връх. Върхът е заравнен. Личи трасето на стената, около което има разсипани ломени 

камъни. Никъде не се виждат останки от градеж. Липсва керамика.   

Останки от голяма късноримска и средновековна крепост Чала личат в 

землището на с. Голям Извор. Крепостта е била изградена от оформени каменни 

блокове, използвани от съседните селища Голям Извор и Малък Извор за строеж на 

стопански сгради. Тя се  намира на 1.5 км северно от с. Голям Извор. На доста голямата 

площ са пръснати развалини, градени предимно от ломен камък, без да се използва 

хоросан при строителството. Изобилства от парчета груба и по-фина керамика. На 

някои от тях се виждат примитивни орнаменти. На най-високата част вероятно е имало 

една или няколко могили. Мястото е обитавано доста дълго след траките. Вероятно не 

се касае само за крепост, а за селище, в полза на което говори голямата площ на обекта 

и изобилието от парчета от керамични съдове.  В крепостта са открити стрели и копия, 

монети от предримската, римската епоха и средновековието. Намерените метални токи, 

коланни апликации, златна монета на император Андроник ІІ /1282 – 1328/ и голямо 

количество интересни оловни печати от периода ІХ – ХІІ в. показват, че останките са от 

развит градски център.  

 В полите на Чала откъм село Долно Ботево са открити тракийски шарапани 

/виноделни/, а при карстов извор в местността Акмара – напълно запазен каптаж с 

резервоар от ІV век. От този район интересна е и голямата находка от тракийски 

имитации на сребърни тетрадрахми от остров Тасос от І в. пр. н. е., в местността 

Терфилика , на около 2,5 км. От Долно Ботево, по посока на с. Кладенец е открит и 

сребърен нагръдник от V в. пр. н. е. 

Преди около 2500 години местните тракийски племена установяват търговски 

взаимоотношения с Гърция. Срещу селскостопанска продукция били внасяни зехтин, 

вино, и фино изработени съдове. При проучването на тракийските селища, в землищата 

на днешните села Тънково, Пчелари, Маджари, Царева поляна и др., са открити 

сребърни монети на Филип ІІ Македонски при Попов мост Тънково, железен меч и 
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колективна находка от монети на Маронея /Маджари/, колективна находка от сребърни 

монети от Атина, V в. пр. н. е. в местността Цветен дол /Царева поляна/ и др. 

 

Фиг. 31 Сребърни монети на Филип ІІ Македонски при Попов мост Тънково 

 

Други археологически паметници 

Тракийските вождове били погребвани най-често в надгробни могили. През 1966 

г. в землището на Стамболово, в местността Двете чуки, срещу Гледка, при 

риголване на лозовите масиви на няколко метра от едната могила е открита тракийска 

колесница от ІІ в. През 1985 г. при разкопка на втората могила, били открити около 30 

глинени съда от ІІ в., поставени в гроба на покойника при погребалния ритуал на 

изгарянето му. В съседна до нея могила през 1985 г. е проучен гроб с трупоизгаряне от 

същото време с над 30 глинени съда в гробната яма. Византийски монети и останки от 

тухли и кости са намирани на различни места в околността на селото. По брега на 

язовира между селата Гледка и Стамболово са открити фрагменти от халщатска 

керамика. В същата местност са регистрирани следи от средновековно селище. През 

есента на 1978 г. Д. Аладжов проучва средновековен християнски некропол (Х-XI в.), 

чиито гробове сега са на дъното на язовира. Сред материалите от некропола е 

единственият засега у нас средновековен пръстен с надпис на латински "PAX". Появата 

му тук се свързва с времето на Първия кръстоносен поход (1096 г.).    

Тракийската крепост „Хамбарлък телеси“ (Хамбарлък) се намира на 2.3 км 

северозападно от с. Поповец, общ. Стамболово.   
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Тракийска крепост “Саръ кая” се намира на 3.07 км югозападно по права линия 

от центъра на село Бял кладенец.   

Тракийската крепост „Чамлък каясъ“ (Саръ кая - Жълтата скала) се намира на 

2.6 км югозападно от с. Бял кладенец, общ. Стамболово.   

В долината на река Арда, в района на Маджарово, покрай крепостите при Долно 

Черковище и Рабово личат останките на стар римски път. 

През римската епоха на Чала и в долината на Арда се изграждат редица 

крепости, които охраняват важни пътища или по-значителни селища. Такива са 

крепостите при Рабово, на завоя на Арда и при Долно Черковище. 

Когато през VІІ в. в днешна Северна България се създава славянобългарската 

държава, възникват десетки нови славянски селища. Те просъществували векове наред 

по време на Първото и Второто българско царство. Останки от тях, открити при 

археологически разкопки и теренни проучвания при Стамболово, Долно Ботево, Царева 

поляна, Рабово, Лясковец и др., разкриват бита на населението, достиженията му в 

занаятите и търговските връзки на този край със съседните земи. Земеделците 

разработвали годната земя, а хълмовете използвали за добре развитото си скотовъдство. 

И въпреки данъците, с които било облагано зависимото от феодалите население, 

използвайки пълноценно природните богатства, живеело сравнително спокойно. 

Мощните стени на крепостите били издигнати за защита на местното население 

и българската държава. При построяването им населението работело безплатно, по 

време на честите походи то давало опълчение от войници, а в мирно време обработвало 

земята и живеело в землянки или колиби, изградени от камъни и кал, покрити със слама. 

Но това население ревниво пазело своите обичаи и традиции, предавани през вековете. 

         

 Списък на културните паметници на територията на община Стамболово: 

1. Селище от римската епоха в с. Балкан, м. "Юренлик", 0,7 км С от селото - паметник 

от местно значение. 

2. Крепост от късната желязна епоха в с. Бял кладенец, м. "Чамлък каясъ", 2,5 км 3 от 

селото - паметник от местно значение. 

3. Скални ниши в с. Бял кладенец, м. "Кован кая", 1 км ССЗ от селото - паметник от 

местно значение. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        162 

 

4. Тракийско и средновековно селище в с. Войводенец, м. "Асар", 0,6 км Ю от селото - 

паметник от местно значение. 

5. Селище от римската епоха, късната античност и средновековието в с. Голям извор, м. 

"Биюк бунар", 1,5 км С от селото - паметник от местно значение. 

6. Селище от римската епоха в с. Долно Ботево, м. "Токмакли", 2,5 км СЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

7. Селище от римската епоха и средновековието в с. Долно Ботево, м. "Акмара", 1,2 км 

СЗ от селото - паметник от местно значение. 

8. Тракийско селище в с. Долно Черковище, м. "Хамбар кая", 2,75 км ЮЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

9. Тракийско култово място в с. Долно Черковище, м. "Хамбар кая", 2,65 км ЮЗ от 

селото - паметник от местно значение. 

10. Скални ниши в с. Долно Черковище, м. "Хамбар кая", 2,5 км ЮЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

11. Скална гробница в с. Долно Черковище, м. "Хамбар кая", 2,5 км ЮЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

12. Скална гробница в с. Долно Черковище, м. "Хамбар кая", 2,5 км ЮЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

13. Скална гробница в с. Долно Черковище, м. "Хамбар кая" , 2,5 км ЮЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

14. Археологически комплекс в с. Долно Черковище, включващ паметниците № 9, 10, 

11, 12, 13 и 14 - паметник от национално значение. 

15. Тракийско селище в с. Долно Черковище, м. "Аул кая", 2,7 км ЗЮЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

16. Средновековна крепост в с. Долно Черковище, м. "Картал кая", 1 км ЗЮЗ от 

кметството - паметник от местно значение. 

17. Средновековна крепост в с. Долно Черковище, м. "Асара" (св. Илия), 1,1 км С от 

кметството - паметник от местно значение. 

18. Скални ниши в с. Долно Черковище, м. "Кован кая", 2,6 км ЮЗ от селото - паметник 

от национално значение. 

19. Средновековен некропол в с. Долно Черковище, в подножието на "Асара", 0,5 км 
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ЗСЗ от кметството - паметник от местно значение. 

20. Късносредновековно селище в с. Кладенец, м. "Двата курни", 1,5 км С от селото - 

паметник от местно значение. 

21. Праисторическо селище в с. Кралево, м. "Кабак тарла", 3,5 км Ю от селото - 

паметник от местно значение. 

22. Скални ниши в с. Кралево, м. "Мечи кладенец", 0,7 км И от селото - паметник от 

местно значение. 

23. Пещера - култово място в с. Кралево, м. "Мечи кладенец", 1 км ИЮИ от селото - 

паметник от местно значение. 

24. Тракийско светилище в с. Кралево, м. "Чертленя", 0,1 км С от селото - паметник от 

местно значение. 

25. Тракийско селище в с. Кралево, м. "Кралев връх", 1 км И от селото - паметник от 

местно значение. 

26. Скална винарна (шарапана) в с. Кралево, м. "Кайряка" (Кариерата), 1 км Ю от 

селото - паметник от национално значение. 

27. Скална винарна (шарапана) в с. Кралево, м. "Кайряка", 1,5 км ЮЮИ от селото - 

паметник от местно значение. 

28. Скални винарни (шарапани) в с. Кралево, м. Кайряка (Тавите) на 2 км ЮИ от селото 

- паметник от местно значение. 

29. Късноантично селище и некропол в с. Кралево, м. "Баба ада", 1,5 км ИСИ от селото 

- паметник от местно значение. 

30. Средновековно селище в с. Кралево, м. "Райчевски калеми", 1 км ЮИ от селото - 

паметник от местно значение. 

31. Средновековен некропол в с. Кралево, м. "Мечи кладенец", 0,7 км И от селото - 

паметник от местно значение. 

32. Средновековен некропол в с. Кралево, м. "Хунтьовска чука", 0,8 км СИ от селото - 

паметник от местно значение. 

33. Средновековна крепост в с. Лясковец, м. "Парпадар", 1,5 км И от селото - паметник 

от местно значение. 

34. Средновековно селище и некропол в с. Лясковец, м. "Джевизлик" и м. "Бончуклук" 

в СИ край на селото - паметник от местно значение. 
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35. Средновековна църква в с. Лясковец, м. "Маята", 3 км ЮЮЗ от селото - паметник от 

местно значение. 

36. Скална гробница в с. Поповец, м. "Хамбар таш", 2 км СЗ от селото - паметник от 

национално значение. 

37. Тракийско укрепено селище в с. Поповец, м. "Хамбарлък телеси", 2 км СЗ от селото 

- паметник от местно значение. 

38. Праисторическо селище в с. Пчелари, м. "Юрен", 0,45 км 3 от кметството - 

паметник от местно значение. 

39. Тракийско селище в с. Пчелари, м. "Баалък сюртъ", 0,7 ССИ от селото - паметник от 

местно значение. 

40. Скална гробница в с. Пчелари, м. "Кара ин", 2,5 км ЮЮИ от селото - паметник от 

национално значение. 

41. Скална гробница в с. Пчелари, м. "Ак кая", 2,6 км ЮЮИ от селото - паметник от 

местно значение. 

42. Скална гробница в с. Пчелари, м. "Хамбар кая", 2,5 км ЮИ от селото - паметник от 

местно значение. 

43. Скална гробница в с. Пчелари, м. "Хамбар кая", 2,5 км ЮИ от селото - паметник от 

местно значение. 

44. Скална гробница в с. Пчелари, м. "Хамбар кая", 2,5 км ЮИ от селото - паметник от 

местно значение. 

45. Археологически комплекс в с. Пчелари, включващ паметниците № 43, 44 и 45 - 

паметник от национално значение. 

46. Селище от римската епоха и късната античност в с. Пчелари, м. "Демир джийоел", 

2,3 км ЮИ от селото - паметник от местно значение. 

47. Средновековно селище в с. Пчелари, м. "Югла" ("Кайлъ тарла"), 0,75 км И от селото 

- паметник от местно значение. 

48. Скални ниши в с. Пътниково, м. "Саръ кая", 2,4 км СИ от селото - паметник от 

местно значение. 

49. Скална гробница в с. Светослав, 80 м ЮЮИ от училището - паметник от местно 

значение. 

50. Средновековно селище в с. Светослав, м. "Юрен", 1,2 км ЮИ от селото - паметник 
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от местно значение. 

51. Тракийско и средновековно селище в с. Силен, м. "Джамията", 0,5 км СЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

52. Селище от римската епоха в с. Стамболово, м. "Юрен" (Лозята), 0,5 км ЮИ от 

селото - паметник от местно значение. 

53. Средновековен некропол в с. Стамболово, м. "Гробището", 0,2 км ССЗ от селото - 

паметник от местно значение. 

54. Средновековна крепост в с. Рабово, м. "Калето" ("Асара"), 1,5 км 3 от селото - 

паметник от национално значение. 

55. Късносредновековно селище в с. Тънково, м. "Турците", 0,3 км ИЮИ от кметството 

- паметник от местно значение. 

56. Селище от римската епоха, късната античност и средновековието в с. Царева поляна, 

м. "Чарлък", 2 км Ю от селото - паметник от местно значение. 

 

4. Традиции и обичаи 

Битът и културата на родопчаните са формирани в течение на хилядолетия. 

Траките, илирите и гърците са тези, от които славяните и древните българи наследяват 

висока антична култура. Всички народи, живели по тези земи - траки, римляни, славяни, 

българи - оставят своя отпечатък в световната културна съкровищница.   

Българските обичаи се коренят в далечното минало и са здраво преплетени с 

историята и християнската религия.  Съществуват редица обичаи като: ладуването, 

лазаруването, коледуването и др. 

 В миналото на особена почит са били традициите, свързани с жизнения цикъл – 

раждане, кръщене, сватба и погребение. Именните дни също са на почит в региона, 

като най-известни от тях са Ивановден, Гергьовден и Димитровден. 

Най-големите празници, почитани от местното население, несъмнено са Коледа 

и Великден – това е времето, когато цялото семейство се събира, няколко поколения 

празнуват заедно, обединени от чувството за принадлежност към семейството. На 
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особена почит са и празниците Сирни заговезни, Местни заговезни, Богородични 

заговезни, задушници и пости. 

Обикаляйки из Източните Родопи, туристите ще се запознаят с различни местни 

ритуали и обичаи, много от които са характерни само за този район. 

 Родопският костюм е неотменна част от местния бит и култура. С времето той 

преплита тракийски, славянски и древнобългарски мотиви. Облеклото на родопската 

жена спада към сукманената носия. Върху ризата се облича "вълненик" - дреха от типа 

на сукманите от черен или тъмно син шаяк, богато извезан със сърма и гайтани. Върху 

вълненика обличат "мерсжан" - елече с ръкави. Вълненика се препасва през кръста с 

цветен пояс, широк 15-20см., в който преобладава червеният цвят и хармонира на 

кърпата и престилката. Престилката се препасва върху пояса, така че възелът да остане 

отпред и от ляво. Престилката е по-дълга от вълненика с 4-5см. Десенът на родопските 

престилки е еднакъв почти навсякъде, в тях преобладават жълтия, оранжевия и 

керемиденочервения цвят, втакани в квадрати. Към вълненика правят надгърдник от 

бяло платно, а в по-долния му край от вътрешната страна зашиват бяла ивица със ситна 

дантела. Ризата е от бяло платно и изцяло се покрива от вълненика. На главата си носят 

винено-червена кърпа, която забраждат така, че половината от челото и почти цялата 

кося са покрити. Обуват шарени вълнени чорапи, шаячни терлици, извезани със сърма 

и кожени кондури.  

Мъжката родопска носия спада към чернодрешната. Потурите са бозави на цвят, 

шаечни и прибрани към тялото. Дъната им са средно дълбоки или плитки с черна 

гайтанена бродерия около джобовете и по шевовете. Носят бяла риза от домашно 

платно или тънко сукно без бродерия, с тясна правоъгълна яка, обшита от края със 

цветен гайтан или ширит. Над ризата се облича елек "джамадан" - който се закопчава 

отпред и вдясно по цялата си дължина. Джамаданът е обточен с черни гайтани около 

врата, раменете, задните шевове и по краищата на предницата. Гърбът и предницата са 

обшити с гайтани. Върху потурите и елека се навива широк керемидено-червен вълнен 

пояс. Върху елека се облича връхна дреха - доланма. Тя е с тесни дълги ръкави и 

отпред не се закопчава. По краищата е обшита с гайтани, а на гърба с гайтанена 

бродерия. На краката си навиват навой - от бяло платно на което навиват черни 

козиняни върви в установени фигури. Такива навои мъжете навиват през студените дни 
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и в делнични дни. В празнични дни обуват подколенници обшити с гайтан. 

Потколенниците се изработват от бял шаяк и се завиват отзад по цялата дължина с 

телени копчета. Когато увиват навоя, на краката си обуват цървули от сурова говежда 

кожа, а когато са с подколенници, носят кожени кондури. На главата си носят кожен 

калпак. Като връхна дреха употребяват червен вълнен шал с дълги ресни по долния 

край. 

Важна част от местната култура са и народната музика, народната песен и 

народните танци (хора). За изпълнението на родопската народна музика се използват 

типични инструменти като гъдулка, тамбура, кавал, гайда, свирка, дудук, двоянка 

(двойна гайда), тъпан и тарамбука.   

Музеите в региона съхраняват съкровищници от битови, култови и военни 

експонати; статуи, надгробни стели и паметници, маски, мозайки и малки статуетки на 

древни божества и много други ценни експонати. 

Местното население наследява тази култура, обогатява я със своя хилядолетен 

опит, пази я и я доразвива до наши дни. В по-ново време културния календар на 

общината включва регионални и национални фестивали, събори, културни 

мероприятия, изложения и др. 

Местни културни празници 

 

Национална среща на инструменталните групи за българска народна музика 

„Стамболово” 

Първата среща на инструменталните групи за българска народна музика 

„Стамболово” се е провела на 16.09.1985 г. и се е състояла в местността „Ливадите” под 

язовир „Гледка”. Целта на срещата е била да се популяризира общината с 

традиционните национални надсвирвания, в които са взимали участия оркестри, певци, 

инструменталисти, както и певчески и танцови състави. Жанровият обхват е бил 

разновиден – надсвирвания - индивидуални и групови, изпълнения на млади дарования, 

изпълнения  на групи за автентичен фолклор, индивидуални вокални изпълнения и др. 

Фолклорният комплекс по време на тридневните празници се е превръщал в 

човешко море от хилядната си публика. Народната музика е привличала като магнит 

многобройните си почитатели от всички  кътчета на страната. През годините на 
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провеждане от 1985 г. до 2002 г. ( 1985г., 1988 г., 1990 г., 1992 г., 1994 г., 1996 г., 1998 г., 

2002 г.) талантливи музиканти и певци не само са намирали място за изява, но са и 

получавали голямо обществено признание. 

На първото издание на фестивала през 1985 г. блясва талантът на 

световноизвестния кларнетист Иво Папазов, тогава ръководител на Инструментална 

група „Тракия”, и славата му започва да набира скорост. 

Успешни изяви има и акордеонистът от Кърджали Нешко Нешев. Списъкът 

може да се продължи с имената на най-добрите инструменталисти, оркестри и певци в 

областта на фолклорната музика, като „Канари”, Виевската група, Конушенската група, 

„Чинари” и други. От 2003 г. вече не се провежда националната среща, правени са 

няколко опита  за възраждане на надсвирването. 

 

Международен пленер по живопис и графика „Токмакли“  

За първи път Международният пленер по живопис и графика е проведен през 

2000 година. Последното, 11-то поредно издание се провежда от 6 до 16 септември – 

2011 г. Поради икономическата криза пленера е преустановен. 

Пленерът е с продължителност една седмица. Инициативата се провежда в 

красивата местност на язовир „Токмакли” в близост до културни и исторически 

паметници, което дава възможност на участниците да творят сред уникалните 

забележителности на Източните Родопи и да обогатят своите впечатления от региона. В 

него участие са вземали утвърдени художници от България, Македония, Турция и 

Румъния и др. Пленерът се организира от Община Стамболово и Недялко Георгиев. С 

картините от пленера се прави изложба в  двора на Градската художествена галерия 

"Атанас Шаренков" гр. Хасково. 

Създадените традиции в провеждането на пленера като международна културна 

проява и участието на творци от съседни страни повишиха популярността на общината 

и региона.  

 

Събор „Св. 40 мъченици“ („Сто и четрийсе“)  

Съборът се е правил съвместно от жителите на селата Стамболово, Царева 

поляна и Жълти бряг в местност 3 км юг-югозапад от с. Жълти бряг. От Хасково са 
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идвали праматари – продавачи на шекерени пръчки и други лакомства, глинени свирки, 

които се подреждали на дълги сергии. Халваджиите и бозаджиите се провиквали, 

хвалейки стоката си. През целия ден се пее, вият се хора и местността ечи от смях и 

закачки. Момците се надпреварват кой да води хорото. Този събор се помни само от 

най-възрастните хора, защото е преустановен от петдесет години. 

 

Ежегоден събор на 24 май в Жълти бряг  

Съборът се провежда в местност на 1 км в посока към с. Корен на празника на 

светите просветители Кирил и Методий. 24 май е най-светлият български празник. На 

тази дата се чества и празникът на с. Жълти бряг. 

Тържествената програма започва с ученици, тъй като и училището е кръстено на 

двамата братя. За няколко часа центърът на селото се изпълва с хора от близо и далеч, 

дошли да видят свои близки, роднини или да се насладят на колоритна българска 

народна музика и на културно –развлекателната програма. 

Пазари се музика, организират се борби, нарежда се общоселска трапеза, играят 

се хора. На този ден  жителите на селото организират среща на випускниците и родови 

срещи, целящи съхраняване и запазване на  традициите и обичаите на нашите предци. 

Местен художник прави изложба на картините си в сградата на народно читалище 

«Съзнание-1890». 

 

Традиционен събор „Гергьовден” с. Царева поляна  

Провежда се ежегодно в местността «Кръста» в непосредствена близост до 

параклиса “Св. Георги” и 10-метровия метален кръст, намиращ се до него. Всяка 

година на 6 май жителите и произхождащите от селището се събират, като канят и 

гости, за да празнуват в чест на св. Георги, повелителя на пролетната влага и 

плодородието, който побеждава ламята и отключва изворите и влагата, за да осигури 

плодородието на нивята. След това като добър стопанин обхожда и наглежда полята и 

посевите, за да осигури добрия берекет и благодат за местните хора. Св. Георги е 

покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата, затова местните хора го 

почитат и му наричат жертвените агнета. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Георги_Победоносец
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Жителите на селото отбелязват с богата празнична програма Деня на свети 

Георги Победоносец, почитан и славен, както от християни, така и от мюсюлмани и 

роми. 

 

Традиционен събор " Илинден " село Долно Ботево 

През първата събота и неделя на месец август по стар стил, жителите на с. Долно 

Ботево спазват традицията, предадена от дедите им и отбелязват деня на „Св. 

Пророк Илия”. Съборът се провежда на площада на фона на жива музика и хора, които 

идват от различни краища да се веселят. До късно се извиват дълги кръшни хора. Това 

е най-големия събор, провеждан в община Стамболово, посещаван не само от жители 

на общината, а и от съседните общини. 

 

Традиционен събор "Константин и Елена " в село Тънково 

По стара традиция местните хора празнуват храмовия си празник и събора на 

селото в първата събота и неделя на месец юни. На този ден се забранява работата на 

полето, празникът се свързва с предпазване на реколтата от градушка.  

Няколко часа на площада в селото местното население се забавлява с български 

народни песни и хора. 

  

          Фестивал на хляба в с. Рабово  

Фестивалът започва през 2010 г. и се организира всяка година през месец юли. 

Лимецът вирее в региона от преди 15 000 години, счита се за изключително полезен за 

здравето заместител на традиционната пшеница. Според траките лимецът е „храната на 

боговете". 

По време на фестивала се проследява пътят на хляба от лимец, смятан за най-

старата житна култура в България – от жътвата през вършеенето, отвяването на зърното,  

меленето, месенето до изпичането му, както и се предоставя възможността да се опита 

прясно изпечен хляб. Прави се възстановка на жътвата на лимец, неговата вършитба, 

отвяването на зърното, меленето, месенето и печенето на хляба. Предлага се в добавка 

и коктейл с биохрани и продукти от лимец. Организира се и  конкурс за най-интересен, 

вкусен и уникален хранителен продукт от лимец, провеждат се дискусии, свързани с 

http://newthraciangold.eu/cmsnews.php?nid=222&searchin=&search=&lng=bg
http://newthraciangold.eu/cmsnews.php?nid=222&searchin=&search=&lng=bg
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лимеца и биохраните. Интересът към автентичните сортове зърнени култури нараства 

постоянно поради повишеното търсене на биохрани и на храни с диетични и 

здравословни качества. 

Инициатор на  Фестивала на хляба в Източните Родопи е Петко Ангелов, който 

непрекъснато разширява обхвата на инициативите, включени във фестивала.  Той се 

занимава с възраждането на лимеца от 2004 г. Започва с една шепа зърна, а днес 

обработва 120 декара лимец. Хлябът от лимец е една от атракциите, които Петко 

Ангелов и съпругата му Стефка предлагат на туристите в къщата си за гости 

„Тепавицата” в с. Рабово.   

 

Християнски празници 

 

Януари 

5 януари - Зимен Кръстовден 

Празникът се нарича още Неядка. Задължително се спазва строг пост. 

Свещеникът обикаля домовете и ръси светена вода, за да изгони нечиститите сили, 

които властват по време на Мръсните дни. Всеки трябва да пийне от кръстената вода, 

за да изгони злото от себе си. 

6 януари – Богоявление /Йордановден/ 

С този празник завършват Мръсните дни. Свещеникът прави водосвет на 

местната река или езеро и мята кръста във водата. Ергените се хвърлят да го извадят. 

Който успее, ще е най-здрав и честит през цялата година. Всички се пръскат с 

осветената вода, за да се избавят от болести. Малко от нея се взема за вкъщи и се 

използва за лечение. Има поверие, че ако хвърленият във водата кръст замръзне, 

годината ще бъде здрава и плодородна. 

7 януари – Иванов ден 

Празникът е посветен на Йоан Кръстител-светеца, кръстил Христос в река 

Йордан. На този ден се къпят младоженците и децата за здраве. Младите новобрачни 

двойки гостуват на кумовете, като им носят вино, хляб и месо. 

8 януари-Бабинден 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        172 

 

Празникът е посветен на бабите-акушерки, родилките и здравето на децата. Рано 

сутринта бабата посещава всеки дом, където е бабувала. Изкъпва новородените и 

измива очите на по-големите деца, булките и момите. Челцата на децата се намазват с 

мед и масло за здраве. Следобед жените отиват с дарове при бабата. Правят се богати 

трапези и Женски веселия. 

16 януари-Южници-верижници 

Това е първият празник в годината, посветен на гръмотевицата. На този ден не 

се работи, шие и носи ушито в този ден. 

17 януари-Антоновден 

Празнува се за предпазване от болести. Строго се спазват забраните да не се 

вари боб, царевица, леща, за да не боледуват децата от шарка. Месят се  и се раздават 

намазани с мед питки, за да не се сърдят болестите и да не нападат хората. 

18 януари-Атанасовден 

В народната вяра този празник бележи средата на зимата. Светецът властва над 

студовете и е покровител на домашните животни. От дебелината на снега се гадае 

какъв ще бъде берекетът през лятото. Колкото по дебела е снежната покривка, толкова 

по плодородна ще е годината. 

20 януари-Петльовден 

Тогава майките колят за момчетата петле, за да са потентни, а за момичетата -

кокошка, за да забременяват. Меси се и пита с мед. Част от нея, както и от птицата, се 

раздава на съседите. На 20 януари не се работи. Вярва се, че този ден е черен и ако се 

подхване нещо в къщата, ще умре някой от семейството. Не се правят годежи и сватби, 

за да не овдовеят младите рано. 

25 януари - Ден на св.Григорий 

Празникът е известен още като Зимен Гергьовден. Наименованието му  разкрива 

връзката с пролетния празник и показва, че зимата, колкото и люта да е, скоро ще си 

отиде. Светецът покровителства болестите, затова на 25 януари хората си раздават 

медени питки за здраве. Празникът дублира почти всички забрани и практики, 

характерни за Атанасовден, тъй като св.Григорий и св.Атанас са братя и помагат на 

хората да не ги ловят болестите. 
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Февруари 

1 февруари- Трифоновден 

Празникът на лозарите Трифон Зарезан е смятан за най-сигурния остатък от 

култа към Дионис по нашите земи. Чества се със специални ритуали, в които участват 

само мъже. Всеки получава от жена си ядене /обикновено кокошка, пълнена с ориз и 

булгур, сварена и след това запечена на пиростия/, хляб и задължително вино. Затъква в 

пояса си косера за кроене на пръчките и отива на лозето. Там се прекръства три пъти, 

обърнат на изток, и отрязва най-напред  3 пръчки. Така започва “закрояването на 

лозите”. На някои места, като се съберат голяма група лозари и нарежат повече пръчки, 

един от тях се скрива зад купа, а другите му викат: ”Къде си, Трифоне?”. Той отговаря: 

“Не се виждам от грозде!” Мъжете предварително се разбират кого да изберат за цар на 

лозята, т.е. за Трифон - трябва да е добър лозар, богат и щедър човек. Когато свърши 

кроенето на лозята, лозарите сядат на земята, поставят в средата три китки от босилек и 

лозови пръчки, вързани с червен конец. Най-старият казва: ”Който е честит, нека вземе 

китката и да стане Трифон!” Понасят го на ръце, за да го качат на специален колесар и 

да тръгнат към селото. С песни, шеги и пожелания обикалят всички къщи. Домакините 

изнасят медни съдове с вино и черпят. Каквото остане, се излива на главата на царя за 

здраве. Понякога той е толкова залят с вино, че се налага да се преоблича. Накрая, все 

така качен на колесара, го отвеждат до дома му. Този обичай с изливане на виното 

върху главата е много стар и води началото си от древна Тракия. Християнският светец 

Трифон няма нищо общо с този празник. На този ден се извършват и гадания за 

времето през годината - ако вали сняг, реколтата ще е богата. 

От 1 до 3 февруари - Вълчите празници 

Тогава жените не трябва да чистят, да перат, да плетат, да решат косите си с 

гребен, за да не бъдат нападнати хората от вълци и да не изяжда вълкът стоката им. На 

2 февруари е Вълча Богородица. Жените не работят, за да не раждат бебета с белези. 

Спазва се полово табу. Не се режат хляб, конци или дърва, за да са здрави децата. 

Момичетата вярват,  че какъвто мъж срещнат първи през тоя ден, за такъв ще се 

омъжат - по външен вид и по нрав. На 3 февруари е Зимен Симеоновден. Това е един от 

най-лошите дни през годината. Свети Симеон оставя белези и рани на хората, ако не 

уважават празника му. В негова чест не се работи с вълна, не се изхвърлят пепел и смет 
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навън. По това, какъв човек ще дойде първи в къщата, се гадае дали ще се раждат 

мъжки или женски животни. 

 

Март 

 1 март - Баба Марта 

 Още преди изгрев слънце домът се почиства основно, за да не се разяри Марта и 

да не прати лошо време. Най-важен обичай на този ден е връзването на мартеници. Те 

се правят от усукани червени и бели конци и се носят за здраве и против уроки. Свалят 

се при идването на първите прелетни птици. През този месец се извършват гадания. На 

1-ви всеки си измисля по една дата от март и следи какво ще бъде времето тоя ден. Ако 

времето на този ден е хубаво, годината му ще е успешна. 

1 март- Въртоглав четвъртък 

 Не се работи с прежда, за да не го боли човек главата. Прави се обреден хляб, 

прекадява се и половината от него се слага в храната на животните, а другата половина 

се пази за лек при главоболие. 

2 март- Черен петък 

 Това е най-лошият ден през годината. Вярва се, че този петък е предводител  на 

всичките 12 лоши петъка. Човек не трябва да работи, за да се предпази от болести и за 

да не се унищожи реколтата от градушка. Жените не бива да се мият и решат на този 

ден. 

Тодоровден - /6 дни след Сиропустни заговезни/ 

 Според вярванията св. Тодор съблича деветте си кожуха и отива да измоли 

лятото. На празника жените правят хлебчета под форма на подкова или конче, 

украсяват ги с ядки и ги раздават за здравето на жребчетата. От хлебчетата се слагат 

парчета и в храната на животните. В този ден жените мият косите си с вода, в която има 

слама от яслите на конете – смята се, че така косата им ще расте гъста и буйна. С 

празника свършва Тодоровата седмица. 

Сирни Заговезни - /мени се всяка година/ 

Най-важен за празника е обичаят, наречен “прошка”. Още преди обяд 

младоженците тръгват на гости у кумовете и своите възрастни родственици и 

побратими. Целуват им ръка и им искат прошка. ”Господ да прощава, опростен да 
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си“ благославят възрастните. Вечерта домочадието се събира около трапезата, 

подредена с гозби от риба, баница със сирене, яйца, мляко и бяла халва. Най-малките с 

нетърпение очакват традиционното “хамкане” / “ламкане” или “люскане”/. Сядат в кръг 

на пода, а баба им завързва парче халва, сирене или сварено яйце на дълъг червен конец 

от вълна или коноп. Другия край на конеца тя завързва на тавана или на хурката. 

Децата се мъчат да захапят парчето, държейки ръцете си отзад. Накрая бабата запалва 

конеца. По това как гори той, предсказва плодородна ли ще е годината и дали 

неженените млади от семейството ще се задомят. Пепелта от изгорелия конец се пази 

като лек. След вечерята мъжете излизат на двора и стрелят с пушки – така известяват 

началото на Великите пости. Ергените палят огньове, наречени 

“олелия”, ”орадия”, ”урбалки”, ”сирница”. Когато попрегорят, ги прескачат за здраве, 

изричайки римувани, често еротични стихове. Трябва пламъкът да е висок - вярва се, че 

докъдето стигне светлината му, дотам през лятото няма да падне градушка. В Източна 

Тракия и на някои места в Родопите и Добруджа кукерски дружини /мъже, главно 

ергени/ обикалят всички домове, пожелавайки здраве, плодородие и благополучие. 

Водачът се нарича “хаджия”, ”баба”, “кукерска булка” или “цар”. Облечен е в 

парцаливи дрехи и носи парцалено бебе, задължително е да бъде добър стопанин или 

баща с първо мъжко дете. Кукерите представят комични сценки, гонят с дървен фалос 

бездетни жени. Със синджири ловят хора, които не са си платили данъците. Накрая 

получават храна от домакините и се събират на площада. Празникът завършва със 

символичното убиване на “царя” и неговото  възкръсване. 

 

Април 

Лазаровден  

Празникът се чества винаги предпоследната събота преди Великден. 

Евангелското писание свързва деня с факта, че Христос е вдигнал Лазар от гроба. 

Светецът е покровител на нивите, пастбищата и горите. На Лазаровден жените омесват 

погача с мед и я раздават за берекет. Най-важният обичай на празника е лазаруването. 

Момите обикалят къщите и нивите и пеят песни за плодородие. Девойка, която е 

лазарувала, вече може да се омъжи, защото според народната вяра не може да бъде 
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нападната и залюбена от змей. Следобед момичетата се събират за т.нар. надпяване на 

пръстените. 

Връбница /Цветница/ - последната неделя преди Великден 

Това е празникът на цъфтежа и събуждането на природата. Сутринта се ходи на 

църква, от която всички отнасят в къщи осветени върбови клонки. После ги правят на 

венчета и ги поставят на домашната икона и външната врата на дома. Те се използват за 

лек против уроки и уплаха и против гръм. Слагат се до брашното, за да няма в него 

червеи, закачват се по градината, за да не се въдят къртици. С тях захранват пилетата, а 

със зелена пръчка се извеждат говедата на паша, за да са здрави. На Връбница се яде 

риба, подобно на Благовещение и Никулден. 

Страстна седмица 

Седмицата преди Великден  се  нарича Страстната седмица. Там всеки ден е 

велик  –  свързан е с мъките  и  страданията Господни  от  деня на залавянето до деня  

на  възкръсването. На Велики понеделник и Велики вторник  се почиства цялата къща. 

Всички черги и одеяла се изпират, къщата се белосва, дворът  се измита, а сметта се 

изгаря. На Велика сряда  жените не трябва да работят никаква домашна работа, особено 

ако е свързана с шиене и плетене. 

Възкресение Христово – Великден 

Празнува се на различни дати, 49 дни след Заговезни – винаги в неделя. 

Библейската легенда разказва как след Разпети петък, Христос бил свален от кръста и 

погребан в събота сутринта. Когато в неделя, на третия ден, майка му и Мария 

Магдалена отишли да прелеят гроба му, видели, че тай е празен. Синът Човешки и 

Божий бил възкръснал… 

В четвъртък преди Възкресение се боядисват великденските яйца. Първото 

червено яйце се оставя пред иконата на Богородица, второто – за обредния хляб, с 

третото се прави кръстен знак на децата за здраве и се заравя в житото, в лозето или 

градината за плодородие. 

В съботния ден се месят козунаци, обреден хляб или “кукли” /хлебчета с 

червено яйце в средата/, раздават се на кръстниците и роднините. В неделя се приготвя 

великденското агне. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията 

чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при 

формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд                                                        177 

 

На Великден, след черковната служба, християните се поздравяват с “Христос 

возкресе”. Отговорът е “Наистина  возкресе”.  

 

Май 

1 Май - Еремия 

Това е денят на змиите. Вечерта  на  30 април  се  извършва обредно гонене 

на влечугите. Жените и децата обикалят къщите, улиците и дворовете с 

дрънкащи предмети и изричат заклинания. Пали се огън. На самия празник срещу 

ухапване от змия се гази глина. Жените не плетат, за да не ходят  змии  след тях. 

Мъжете  не  вършат  селскостопанска работа, за да не се разваля зърното. 

Бременните не работят нищо, за да са здрави децата, които ще се родят. 

Бездетните и болните жени се търкалят рано сутринта по тревата, за да се 

излекуват. Змията символизира мъжкото оплождащо начало. Тя е символ и на 

земята, на нейната влага и плодоносни сили. Змията има целебна сила за 

безплодните съпруги и лишените от полова потентност мъже. За да се сдобият с 

дете, съпрузите се опушват с кожа от змия или хвърлят  дрехите си върху две 

сплетени змии. Само на Еремия змийският цар излиза от леговището си. На 

опашката си той има безценен камък. Ако човек се снабди с него, ще може да 

лекува и да разбира езика на животните. 

6 Май – Гергъовден 

Денят на Свети Георги – покровител на земеделците и скотовъдите. От началото 

на века – обявен и за Ден на българската войска и храбростта.В българската 

иконография Свети великомъченик Георги Победоносец се изобразява като млад,силен 

мъж,възседнал бял кон и с дълго копие, забито в устата на страшен змей.На този ден се 

приготвя жертвено агне, с чиято кръв се прави кръстен знак по вратите на къщите и 

челата на децата за здраве и успех. 

11 Май – Свети Равноапостоли Кирил и Методий 

Празник на създателите на славянската писменост – братята Кирил и Методий. 

Рано канонизирани светци били чествани от църквата поотделно и в деня на смъртта им. 

В последствие обединили празника им. След Освобождението 11 май става 

всеучилищен празник. Тогава се ражда идеята за специален химн. ”Върви народе 
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възродени” е създаден през 1900/1901 г.  по стихове на поета Стоян Михайловски и 

музика на Панайот Пипков. 

 12 Май – Герман 

В навечерието на Герман се извършва обредът ”Пеперуда”, за да вали дъжд. 

Главната участничка е момиче сираче или първородно дете. Ако то е с живи родители, 

майка му не трябва никога повече да забременява, защото вместо дъжд ще вали град, а 

първородната й ще полудее. “Пеперудата” се съблича гола и се окичва със свежи 

клонки и треви. Така обикаля къщите и нивите заедно със своя дружина от девойки. 

Непрекъснато ръси вода наоколо, а момичетата пръскат нея. През цялото време се пеят 

песни за измолване на дъжд. След това се прави обща трапеза, на която се поставят 

обреден хляб, месен в мълчание, фасул, варено жито или царевица. Понякога се коли и 

агне за курбан. На  12 май е Герман. Изпълнява се обред срещу градушка и за 

предизвикване на дъжд. Изработва се глинена мъжка фигура, която се погребва в 

реката. Глината символизира земята. Празникът завършва със смях и обща трапеза. 

21 Май - Св. Св. Константин и Елена. 

На този ден веселбите са задължителни. Не бива да се работи заради вярването, 

че св.Елена “носи в ръкава си градушка” и разсърди ли се, ще я изсипе над реколтата. 

На този ден в селата от Черноморието в района на Странджа след залез слънце се 

изпълняват танци върху жарава. Това са така наречените нестинарски игри. В Родопите 

празнуват овчарите. За здраве се пие вода от свещените извори. Според вярванията 

запаленият на празника огън предпазва хората от злини. В чест на св. Константин и 

майка му св. Елена жените пекат обречени курбани - ако някой от родата е прекарал 

тежка болест или премеждие. Мъжете, които си харесат булка на 21 май, са късметлии 

– съпругите им ще са отлични домакини и ще им раждат синове. 

 

Юни 

2 Юни – Задушница 

Това е най-голямата – Лятна задушница. Наричат я и Черешова, защото на нея 

освен жито, задължително се раздават и череши. Жените боядисват повторно червени 

яйца, носят ги на гробищата и ги раздават за душите на мъртвите. 

4-9 юни – Русалийска неделя 
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Седмицата от понеделник до събота се празнува в чест на сестрите на 

самодивите - русалиите. Те носят със себе си влагата и плодородието, но същевременно 

са опасни за хората. В понеделник, сряда и петък не се работи, а през останалите дни от 

седмицата - само до обяд. В лозе не се влиза, за да не му опада цветът. На нива не се 

ходи, за да не полудее човек. През деня не се спи, особено на открито. Спазва се полово 

табу. Не се пере и шие. Не се яде блажно. Против русалии всеки трябва да носи в 

пазвата си пелин, орехова шума или акация. Болни и недъгави могат да преспят на 

русалийски извор, както това се прави на Спасов ден, за да оздравеят. 

13 юни - Спасовден 

Празникът е винаги 40 дни след Великден. На този ден се вика дъжд, защото се 

вярва, че ако вали, реколтата ще е обилна и годината ще е богата. Спасовският дъжд е 

скъп - капката струва колкото жълтица. За да няма градушка, не се пере, не се шие, не 

се работи на полето. Поверието е, че душите на мъртвите, дошли на земята по 

Възкресение Христово, се прибират на небето. Ако човек иска да види свой починал 

роднина, трябва рано сутринта мълчешком да отиде при пуст кладенец и да се огледа в 

него. Вместо лицето си, ще види образа на мъртвия. За душите на покойниците се 

раздават жито и череши, а на гробището се носят  орехови клонки, за да пазят сянка на 

умрелите. Разпространен е обичаят “ходене на росен”. Болните и бездетните се 

търкалят по тревата, за да се излекуват. Или пък отиват на места, където расте 

лековитата билка росен и ходят по нея. Която жена иска да се омъжи, трябва да носи 

през целия ден дреха, взета от млада невеста. От веселбите, с които завършва празникът, 

остава и поговорката: ”Те ти булка, Спасовден!”, с която се подчертава неочакваността  

на някакво събитие. 

24 Юни – Еньовден  

Празникът се намира най-близо до лятното равноденствие /22 юни/ и отбелязва 

прелом в годишното време. Тогава слънцето грее най-силно, а “Св. Еньо започва да си 

кърпи кожуха и да се приготвя за зимата”. На този ден росата е лековита и хората се 

къпят за здраве в нея. Водата има магическа сила. По тъмна доба срещу Еньовден се 

взема при пълно мълчание вода от чист сладък извор. През нощта не се пие вода и не се 

налива, а на самия празник не се пере, за да не се разболее някой от дома. Слънчевите 

лъчи помагат срещу болести. Всички дрехи се изнасят на открито, за да се напекат. 
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Срещу празника се берат 77 и половина билки, които лекуват всички болести. 

Магьосници могат да берат чуждото имане и да отнемат плодородието. Девойките 

правят наричания за женитба. За предпазване от градушка не се работи. Прескачат се 

огньове за здраве. 

29 Юни – Петровден 

В този ден християните отдават почит на апостолите Петър /един от 

дванадесетте апостоли и любим ученик на Христос/ и Павел /активен пропагандатор на 

християнството/. Според народното вярване Св. Петър държи ключовете от рая, а 

грешните изпраща в ада. Тогава свършват шестте дни петровски пости. Отговява се с 

петровско пиле, като се вари курбан. 

 

Юли 

20 Юли – Св. Илия 

Денят се празнува за предпазване от градушка и гръм. Гръмотевицата може да 

разруши къща, да убие хора. Тя се праща на човек като наказание за греховете, които е 

извършил. Власт над тази природна стихия има Св. Илия. Според вярванията той 

препуска по небето с колесница и от търкалянето на колелата й се получава небесният 

огън. Като жертва в чест на светеца се коли петел. Старите хора казват, че ако на 

Илинден гърми, орехите и лешниците през годината ще бъдат червиви и празни. 

22 юли-Св.Мария Магдалина 

Св. Мария Магдалена е сестра на Св. Илия, наричат я Огнена Мария и се тачи за 

предпазване от огън и пожар. В деня на празника има забрана за домашна и полска 

работа и палене на огън. 

25 юли- Успение на Св.Анна 

Св. Анна закриля майките и бременните. На този празник жените не работят, 

защото в противен случай ще раждат трудно или ще помятат. В чест на светицата се 

месят пити и се раздават за здравето на децата. 

27 юли – Св.Пантелей  

Св. Пантелей се почита за предпазване от поройни дъждове и наводнения. 

Раздават се хлябове, палят се свещи, принасят се обречени курбани. Светецът помага 

на хората с болни очи. Много лековити извори, особено в Странджа и Родопите, носят 
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името му. На празника болните се мият с изворна вода, за да се излекуват. Според 

народните поверия денят се счита за лош. Затова не се подхваща никаква работа, но 

може да се тръгне на път. Светецът се нарича Пантелей Пътник, защото тогава 

прелетните птици започват да се събират на ята, за да полетят на юг. Време да посетите 

тъста си. 

 

Август 

1 август – Св.Макавей 

 От първия ден на месец август се празнуват дванайсетте дни Макавеи. Всеки от 

тях е наречен на месеците през годината. По това какво е времето през тези дни се 

гадае за времето през съответния месец. Първият от дните отговаря на м. септември, 

вторият - на октомври и т.н. На 1 август всички зетьове отиват у тъста си на гости и го 

даряват. Той от своя страна ги черпи с вино и питки. От Макавей започва постът, 

посветен на Успение Богородично. Той трае две седмици. Тогава не се яде блажно и 

има полово табу. 

6 август- Преображение Господне 

Празникът бележи границата между лятото и есента. Оттогава денят намалява, 

влечугите се скриват по дупките си, а лястовиците започват да отлитат на юг. В 

Родопите казват, че Господ пуска бразда от небето и с това дава знак, че есенниците 

могат да се засяват. Рано сутринта на празника се освещават чепки грозде в църквата и 

се раздават. От този ден нататък се разрешава яденето на грозде и къпини. Въпреки че 

къпините узряват по-рано, те не се берат до празника, защото са “дяволско грозде” и не 

трябва да се консумират  преди божието творение – гроздето.На Преображение не се 

пере и мие. 

15 Август- Голяма Богородица 

Това е най-таченият летен празник. С него се отбелязва смъртта на Богородица. 

Светицата предпазва най-вече децата - от бедствия, зли сили и болести. Помага на 

майките да раждат лесно, а на мъртвите - да бъдат опростени греховете им. Затова край 

църкви и манастири, носещи името на християнската светица, на този ден се правят 

обречени курбани. Раздава се обреден хляб, наричан Богородична пита. Питата, 

сиренето, медът, гроздето и динята са както за здраве, така и за душите на мъртвите. 
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Всичко, което се раздава, се освещава в църквата. На празника свършва двуседмичният 

пост, посветен на Божията майка. 

29 Август - Секновение 

Секновение е един от най-лошите дни през годината, защото тогава юдеите 

отсекли главата на свети Йоан Кръстител. Заради пролятата кръв на светеца не се пие 

червено вино и не се ядат плодове с червен цвят. За да се предпазим от рани и 

порязване, не се работи. На Секновение денят и нощта стават равни. Времето 

захладнява, а водата в реките застудява. Никой не трябва да се къпе в открити водоеми, 

за да не се разболее. Денят се свързва с поверието, че на 29 август всички змии, гущери, 

самодиви и злосторни демони се прибират по леговищата си. За предпазване от зли 

сили през нощта срещу Секновение се палят огньове. 

 

Септември 

14 Септември - Летен Кръстовден /Гроздоберник/ 

Спазва се строг пост, за да не страдат хората от болки в кръста. Раздават се пити. 

Кръстът се изнася в средата на храма, богомолците го целуват и му се покланят. Няма 

забрана да се работи. Започва бруленето на орехи, гроздоберът и сеитбата.  

17 Септември - Вяра , Надежда , Любов 

На 17 септември се честват светиците Вяра, Надежда и Любов и майка им София 

-те носят мъдрост, вяра, надежда в бога и любов към ближните. 

 

Октомври 

14 Октомври - Петковден 

Тогава приключва активната стопанска работа. Започват сглядите, годежите и 

сватбите. На този ден заплождат домашните животни. Жените раздават питки, за да е 

здрав добитъкът. Света Петка е покровителка на децата и семейството, затова на 

нейния празник се освещават новите жилища. Коли се мъжко животно, а свещеник 

благославя къщата. Новодомците канят на курбан роднините, като колят теле, агне или 

пиле. Животното трябва задължително да е мъжко. Гостите носят подаръци - 

домакински съдове или храна. Чуждите съдове се връщат на следващия ден и то пълни, 

за да не избяга благополучието от дома. При прекрачването на прага гостите могат да 
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дадат и пари, та да са заможни стопаните. Преди да почне гощавката, идва свещеник, 

който ръси светена вода, благославя къщата и остава на почерпката. От Петковден до 

Димитровден /26 октомври/ се забранява домашната работа с вълна, кроенето и 

шиенето. Който носи дреха, направена през този период,  ще се разболее, а след като 

умре, ще стане вампир. 

26 Октомври-Димитровден 

Свети Димитър е покровител на зимата и студа. Според легендите той язди 

червен кон и изсипва снега от дългата си бяла брада. Празникът отбелязва поврат в 

годишното време и край на селскостопанските работи. На този ден или на следващия се 

освобождават старите наемни работници и се цанят нови за следващата година. Гадае 

се. Ако месечината е пълна, ще има много мед. Ако не е – кошарите ще са празни. В 

някои села на Димитровден се извършва обичаят полазване. Гледа се какъв човек ще 

влезе най-напред в къщата. Богат и имотен ли е - ще има берекет. Ако е беден, новата 

реколта ще е слаба. Именничките черпят с кокошка, а именниците – с петел. 

 

Ноември 

8 Ноември - Архангеловден 

Свети Архангел Михаил е сред най-тачените светци, защото е повелител на 

смъртта. Той е небесният пратеник, който прекъсва живота на всеки човек. Архангелът 

вади душата с нож или подава ябълка на умиращия. В този ден се прави курбан овен и 

се меси Рангелов хляб. От тях се раздава на съседи и близки за лека смърт и здраве. 

Много семейства избират светеца за свой покровител, за да ги пази. 

30 Ноември - Андреев ден 

Празникът се свързва с вярването, че денят започва да нараства колкото едно 

просено зърно. Старите хора казват, че св. Андрей прогонва “зимата и дългите нощи”. 

На този ден задължително се варят житни и бобени зърна. От готовото вариво се 

хвърля най-напред в комина, за да са високи посевите, след това трябва да се опита от 

всички членове на семейството. Наедряването на зърната  символизира не само богата 

селскостопанска реколта, но и увеличаване на рода. От обредното вариво се дава най-

напред на младите булки, за да забременяват. Дава се и на животните, за да се плодят. 
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Декември 

5 декември- Св.Сава 

Св. Сава, от една страна, се възприема като жена светица, сестра на св. Варвара 

и св. Никола, която е покровителка на чумата, а от друга – като мъж светец, покровител 

на вълците. Но основната обредност на Савинден е женска. Извършват се обреди за 

сполучлива женитба, като девойките пресяват брашно през обърнато наопаки сито и 

водят обреден диалог с възрастна жена. 

6 декември- Никулден  

Ако Св. Илия  властва над небесните мълнии,а архангел Михаил в подземния 

свят, то Св. Никола е господар на пространството  между земята и небето. Той пази 

хората от потоп и удавяне. Чества се при тежко преживяно премеждие или избегната 

беда. Патрон е на моряците, рибарите, търговците и на кираджиите. Освен това помага 

на младите хора да се оженят. На този празник задължително се яде риба или поне 

трябва да потриеш зъбите си с рибена кост, за да си богат през следващата година. 

Трапезата е кадена и не се вдига цял ден. Освен шаран в тесто се  готвят още постни 

ястия – сарми, фасул, царевица, чушки. Св. Никола може да се избере и за патрон - 

светец на дома. В такъв случай в този ден не само се прави, но и се раздава рибен 

курбан всяка година. 

9 Декември-Св.Анна 

9 декември се чества зимната св. Анна. Светицата е майка на Богородица. 

Закриля семейството, бременните, децата и девойките. Ако не сте семейни, можете да 

направите гадание. Засадете пшенични зърна в гърне, а после потопете клонки от 

ябълка или вишна във вода. Ако пшеницата покълне и клонките се разлистят ,през 

следващата година ще минете под венчило. На празника на св. Анна жените не работят, 

за да не се разболяват децата. Мъжете не бива да напускат града или селото, за да не ги 

примамят и отвлекат самодивите. 

20 декември-Игнажден 

Той слага началото на коледните и новогодишни  празници. В този ден е първата 

кадена вечеря. Трапезата е изцяло постна. Освен ястията се слагат сурово жито и цели 

орехи. Опича се пита, на нея се забожда свещ.  По време на каденето се изричат 

благословии, като пепелта от обреда, суровото жито и недогорялата  свещ се запазват, 
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за да се ползват през останали кадени вечери по време на коледните празници. Според 

християнската традиция от Игнажден започват родилните мъки на Богородица. От този 

ден до Коледа жените не работят, за да раждат лесно. Майките приготвят кравайчета за 

децата, за да са здрави. 

 

24 Декември-Бъдни вечер 

 На трапезата на Бъдни вечер питката заема централно място на масата, защото 

тя е символ на ситост, плодородие и живот.  На нея се забожда свещ, която след това се 

пази за лек. Свещта не се духа, а се угасва с пръсти, за да не лумне огънят по житата. 

Ястията са 7 или 9. Цифрите не са случайни, седмицата символизира целостта, 

завършеността и новото начало. С деветката се измерва не само продължителността на 

бременността и времето, необходимо за раждането на бога син, а това число 

символизира и завършека на започнатото. Трапезата не се вдига, за да има храна за 

мъртвите. Чрез помена живите измолват съдействие и защита от мъртвите си предци 

покровители за идната година.  

 

25 Декември – Рождество Христово – Коледа 

На раждането на Христос църквата посвещава вечерната служба на 24 декември 

и утринната на 25 декември. Рано сутринта тръгват коледари, които пеят песни – 

възхвала на трудолюбието, на хубостта на девойките, на сплотеното семейство. 

Стопаните ги даряват с краваи, орехи и плодове. Коледа се празнува три дни. Елхата, 

направена на бъдни вечер остава до Богоявление. 

25 Декември- 5 януари- Мръсните дни 

С Коледа започват Мръсните дни и те продължават до Йордановден. Тогава 

хората не се женят, децата не се зачеват. 

Коледуване   

У нас коледарите ходят на така наречена суха Коледа  /23 срещу 24 декември /. 

Облечени в носии, с дрянови криваци те тръгват от къща на къща, за да пожелаят на 

стопаните здраве и берекет. Селото се разделя на няколко махали и всяка група 

обхожда своята махала. В къщата на стопанина коледарите пеят песни, а стопанката ги 
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дарува с колаци, орехи, бонбони, ябълки, сушени плодове. Така неусетно настъпва 

зората и коледарите трябва да се прибират, защото се коледува по тъмно. 

 

Мюсюлмански  празници 

Имената на месеците и тяхната продължителност: 

 

1   Мухаррам                   -  30 дни; 

2   Сафар                          -  29 дни; 

Рибиу-л-ануал            - 30 дни; 

Рабиу –с-сани             - 29 дни; 

Джумада-л-уля           - 30 дни; 

Джумада-с- сания      - 29 дни; 

Раджаб                        - 30 дни; 

Шаабан                       - 29 дни; 

Рамадан                      - 30дни; 

Шауал                         - 29 дни; 

Зу-л-кида                    -30 дни; 

Зу-л-хиджа                 -29/30 дни. 

 

Рамазан Байрам 

Основно задължение на всеки мюсюлманин е да пости един месец в годината. 

Това се извършва през деветия месец Рамадан според мюсюлманския календар и почти 

съвпада с християнските коледни пости между ноември и декември. Указания за този 

пост са дадени в Корана, Сура 2. 

Самият празник Рамазан байрам се празнува непосредствено след 30-дневните 

пости /оруч/ и се приема като голяма милост от вярващите. Смята се, че по време на 

постите те се борят със злото и успяват да победят. Освен угощението, тогава всички 

по-млади искат прошка от възрастните. Празникът Рамазан продължава три дни. През 

първия ден се приготвят катми /чурек гюн/ и  мекици, които се раздават. Децата 

обхождат къщите, където ги даряват с мекици и бонбони. Същинският празник – Аслъ 

байрам е на третия ден. Той започва с рамазанска молитва в главната джамия. 
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Непосредствено след службата започват поздравленията на по-младите към по-

възрастните мъже, с целуване на ръка и докосване на челото и брадата с 

поздрава: ”Байрамънъз мубарек олсун”, което означава:”Благословен празник на 

разговяването”. Възрастните отговарят: ”Чок яша”- “Много да живееш”. 

След поздравленията, всички се прибират по домовете си, където жените са 

приготвили капама - месо със ориз, баници и баклава. Угощението е за изкупление и 

опрощаване на греховете. Всички дават и “закат”- милосърден жест към близки и 

съседи. 

 

Шекер Байрам 

Така се наричат последните три дни от Рамазан байрам. Вярва се, че тъкмо през 

тези три дни Аллах е предал Корана на своя пророк Мохамед. 

 

Курбан Байрам 

Най-големият мюсюлмански празник е Курбан байрам, наричан още Коч байрам. 

Той съответствува на християнския Великден и еврейската Пасха. Датата му е 

подвижна. 

Това е празник, в който се принася жертва в името на Аллах за изкупване и 

опрощаване на сторените през годината грехове. Вярва се, че както тече кръвта на 

животното, така отпада грехът. 

Денят преди Курбан байрам се нарича Арифе или Ариф и е посветен на 

мъртвите. Приготвят се хляб, катми, ориз с мляко и се раздават за душата на мъртвите. 

Ако има наскоро починал човек, в този ден колят курбан, защото вярват, че той чака. 

Курбан байрамът започва сутрин в джамията с голяма молитва, която се състои 

от две части: обикновен намаз – сабах и тържествен намаз – байрам. След това, мъжете 

се прибират в къщи, където най-старата жена е “къносала” жертвеното животно  още 

преди изгрев слънце. Курбанът винаги се нарича, т. е. посвещава се обикновено на 

главата на семейството. В случаите, когато курбанът е посветен на  момче или момиче, 

се казва бекяр курбан. Клането се извършва от човек, който знае специална молитва 

“текбил”. Ножът, с който ще се заколи курбанът, се освещава предната вечер в 

джамията и с него могат да се заколят  до двадесет животни за празника. 
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Хадж, Хаджилък 

Хадж е обред, който се изпълнява по време на  Курбан байрам. 

Всеки мюсюлманин, който има възможност, веднъж в живота си е длъжен да се 

поклони в дните на Курбан байрам в Мека и Медина /Саудитска Арабия/.От такова 

поклонение се връщат “хаджии”, както и поклонниците в Йерусалим. 

 

Ашура Байрам 

Ашура байрам се празнува 30 дни  след Курбан Байрама. Този празник е 

продължение на Деня на прошката. На този ден обикновено се приготвя сладка каша  

от зърнени култури и месо, нарочно оставено от курбана. Празникът има смисъл, ако 

всеки успее да нахрани гладен човек, да приюти пътник, да посрещне гост, независимо 

то неговата народност или вероизповедание. 

 

Хъдърлез / 6 МАЙ / 

На 6 май мюсюлманите в България  празнуват  ХЪДЪРЛЕЗ – празник, посветен 

на двамата светци – Хъдър и Илияз, покровители  на хората, животните  и 

плодородието. Той се приема за начало на лятото и е  свързан с ритуали и обичаи за 

здраве, берекет и женитба в различните краища на страната.  

 

Ямур дувасъ  (МОЛЕБЕН ЗА ДЪЖД/ 

Този обичай няма определена дата. При засушаване, ЯМУР ДУВАС се извършва 

от ходжите. Те четат молитви, а хората хвърлят камъчета във водата , пръскат с нея 

първородни деца. Жените месят постни питки, младите момичета играят “дудулки”- 

пеперуди. 

 

Мевлид/Маулид, Рождението на Мохамед/ 

На 29 август се празнува рождението на Мохамед. Празникът бил наречен 

“Нощта на рождението“.На този ден мюсюлманите четат молитви, варят булгур, пилаф 

и пият шербет. Правят се общи мевлиди /ритуални песни/ в джамията, посветени на 

всички покойници от селището. Колят и курбан. 
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Раджеп Байрам /Мирадж/ 

Този празник е свързан с преданието, според което Мохамед възседнал 

фантастично същество, отишъл до Йерусалим и оттам – до седемте небеса при престола 

на Аллах, с когото разговарял. Неговата дата в мюсюлманския календар се колебае 

между 17 рамадан и “Нощта на пътешествието”.За мюсюлманите тази нощ е допирна 

точка между два свята – светът на реалността и вселената на отвъдното. 

 

Касъм 

Празникът КАСЪМ, който съответствува на християнския Димитровден, се 

счита за начало на зимата. По него предричат какво ще е времето през следващата 

година. 

 

Йеди къзлар ашъ/Гозбата на седемте момичета/ 

Този празник се отбелязва в края на октомври, непосредствено след прибиране 

на реколтата. В него участват само моми и млади невести. Седем от тях приготвят 

обредна храна – кешкек – пюре от жито или царевица от новата реколта и птиче месо. 

Костите от него се заравят в нива за плодородие. 

 

Боджук 

Шестдесет дни след КАСЪМ мюсюлманите отбелязват БОДЖУК, който по 

време на празнуване отговаря на  християнското Рождество Христово. Мюсюлманите 

употребяват израза “Кърмъзъ кан дюштю карън юстюне”, което преведено  означава 

“Червената кръв падна върху снега”.Ритуалната храна на този празник прилича  на 

християнската трапеза на Бъдни вечер, с обичайната питка с пара за късмет. 

 

Март докузу или  Илък Бахар 

На този ден празнуват първа пролет и края на зимния период. Готвят ядене от 

лобода, коприва и пресен лук. Събират съчки от хвойна, палят огън, който прескачат за 

здраве, против уроки и болести. 

 

 


