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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата общинска стратегия за развитие на туризма обхваща периода 2014 
- 2020 година. В нея са систематизирани визията, мисията, стратегическата цел 
и приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на туризма 
и утвърждаване на Смолян като атрактивна туристическа дестинация за 
целогодишен туризъм. 
 
Смолян е град с важно значение в Родопския регион и страната. Предпоставки 
за това са както уникалните природни дадености, богатото културно-историческо 
и етнографско наследство, религиозното многообразие на региона, така и 
визията за развитието на града като град, съчетаващ традициите и модерното, 
творчеството и иновациите. 
 
В увереността ни, че Смолян много бързо може да се превърне в предпочитана 
и добре разпознаваема туристическа дестинация, е нашето взаимодействие и 
сътрудничество с общините от трансграничния регион България – Гърция. 
Важно да се отбележи е и  ключовото местоположение на Смолян като център 
на бъдещия туристически регион “Средни Родопи”. 
 
Всички предпоставки дават основание туризмът да бъде заложен като един от 
водещите приоритети за развитието на Община Смолян.  
 
През изминалата година община Смолян приключи реализацията на три 
мащабни проекта, свързани именно с оползотворяването на туристическия 
потенциал на общината, финансирани по програмата ЕТС “Гърция – България” 
2007 – 2013. През тази година приключват други два мащабни проекта също в 
сферата на туризма – „Момчилова крепост – митовете оживяват” и „Развитие на 
туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, 
изпълнявани в рамките на ОП „Регионално развитие”. 
 
 
Настоящата стратегия предлага визия, планове и проекти за изпълнение на 
заложените цели, но истинският ключ за превръщане на Смолян в 
привлекателна туристическа дестинация държи самата туристическа индустрия, 
а това са всички организации, занимаващи се с туризъм, туроператори и 
туристически агенции. Най-важното е, че тази стратегия осигурява основните 
параметри с визия и решения за локалната туристическа политика и дава 
възможност на туристическата индустрия да поеме своята част от отговорността 
за бъдещето на нашия регион. 
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ЧАСТ 1. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ  

 

1.1. Географско положение на община Смолян 
 

Община Смолян е разположена в най-южните части на страната. Тя се 
включва в състава на Южен централен район за планиране. На север граничи с 
общините Чепеларе и Лъки, на изток - с Рудозем, Мадан и Баните, на запад - с 
община Девин, а на юг е ограничена от държавната граница с Република 
Гърция. Географското разположение на община Смолян обуславя планинския й 
релеф. Тя се намира в централната част на Родопите. Площта на общината1 е 
854  км², което прави и най-голямата община в едноименната област (26,75% от 
територията на областта). Тя съставлява 3,82% от територията на Южен 
централен район и 0,77% от България. Община Смолян заема важно средищно 
място в пределите на областта. Като цяло тя има периферно географско 
положение, което в съчетание с планинския релеф на територията се отразява 
върху транспортните и икономическите връзки със съседните общини и 
страната като цяло. Съществено предимство за развитие на трансграничното 
сътрудничество е границата на юг с Гърция, но тази възможност все още не е 
усвоена поради забавянето на отварянето на най-близкия ГКПП „Рудозем-
Ксанти“. През територията на общината не преминават трасета на 
общоевропейски коридори, а поради специфичните природни дадености не е 
налична и ж.п. мрежа. Общината се намира на разстояние 250 км югоизточно от 
гр. София и на 100 км от гр. Пловдив. Основните пътни артерии са: шосе II-86, 
път III-197 и път III-865. Дължината на общинската пътна мрежа е 473 км.  

Предстои откриването ГКПП на държавната граница с Република Гърция по 
направление Рудозем – Ксанти, което ще стимулира трансграничното 
сътрудничество.  

От 2010 г. функционира и граничен контролно-пропускателен пункт Златоград 
– Термес, който е изграден за малогабаритни камиони и леки коли. 
Разстоянието от гр. Смолян до него е 60 км. Този пункт е добра предпоставка за 
развитието и на международния туризъм в района.  

                                                 
1 По данни към 31.12.2010 г. от статистически сборник на НСИ „Районите, областите и общините в 
Република България 2010“ 
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Карта 1. Географско положение на община Смолян 

 

1.2. Природно-географски условия и ресурси 
 

Релеф 

Характеристиките на релефа на община Смолян са свързани с геоложкото 
развитие на Родопите. Западните части на планината, където е разположена и 
общината, са изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. 
Има няколко основни етапа в развитието на релефа в тази област. През 
палеозойската ера, благодарение на херцинското нагъване са се образували 
антиклинали. Между тях са се образували тектонски котловини, една от която е 
Смолянската. По време на терциера в нея се образува езеро, в което протичат 
седиментационни процеси и се отлагат пясъчници и конгломерати. По същото 
време в този район се е развивала и вулканична дейност, която е причината за 
образуване на риолитна покривка в района на гр. Смолян. Релефът, който 
наблюдаваме днес се оформя през неоген-кватернерния период, когато протича 
и блоково-сводовото издигане на Родопите. Същевременно 
вътрешнопланинските котловини са потъвали, което е причина за силно 
разчленения релеф днес. Процесите на изветряне в района на гр. Смолян 
обуславят образуването на скални откоси и игли в риолитите. В района на 
Смолянските езера се наблюдават свлачищни процеси. 

Според природногеографската подялба на България, община Смолян попада 
в Западно-Родопската област. Територията на общината се отличава със 
среднопланински и високопланински релеф, който е силно разчленен, със 
средна надморска височина 1320 м. Тъй като Родопите са най-старият 
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планински масив в страната, релефът тук се отличава със своите заоблени 
била. Вертикалното разчленение на релефа е със сравнително висока стойност 
– 360 м/км2, а хоризонталното разчленение достига 1,9 км/км2. В 
морфохидрографско отношение за общината е характерно съчетанието на 
високи била, разделени от дълбоко всечени речни долини.   

Западните Родопи се поделят на две основни части от дълбоката долина на 
р. Въча – Баташко-Дъбрашка и Переликско-Преспанска. Смолянската котловина, 
в която е разположен град Смолян, се намира в Переликско-Преспанската част. 
Там е разположен и най-високият родопски връх – Голям Перелик (2191 м). 
Котловината има коритообразна форма с дължина 9 км и ширина 5 км. На запад 
тя е ограничена от скали наречени Голямата и Малката стена, на север от 
главното било на Родопския рид Мурсалица, част от което на северозапад е и 
връх Голям Перелик. Билото се понижава при седловината Рожен (1430 м.), от 
където преминава и автомобилен път II-86, свързващ Пловдив и Смолян. 
Релефът в ниските части е терасовиден и издигайки се във височина се 
преобразува в стръмни риолитни откоси. Протеклите процеси на изветряне на 
тези ритли са причината за формирането на скалните форми Невястата, 
Турлата и др. Като лъчи от Переликско-Преспанския дял са разположени 
долините на реките: Черна, Арда, Бяла, Широколъшка и Тенес дере. Значителен 
дял от територията на общината е заета от иглолистни гори и пасищата. 
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Карта 2 Наклон на склона на територията на община Смолян 

 

Климат 

Разнообразните форми на релефа, в съчетание с географското положение в 
пределите на планинския масив на Родопите, обуславя характеристиките на 
климата в общината. Територията попада в континентално-средиземноморската 
област, район Дъбраш-Горна Арда, според климатичното разделение на 
България2. Климатът тук е преходно-континентален със средиземноморско 
влияние. Високите части на общината се отличават с планински климат. Лятото 
е прохладно, а зимата – мека. Средните годишни температури се понижават с 
увеличаване на надморската височина. Годишната температурна амплитуда е 
относително малка. През студеното полугодие се наблюдават температурни 
инверсии в района на Смолянската котловина. Средната януарска температура 
е между -1оС и -5оС, а средната юлска между 13оС и 20оС. Средната годишна 
температура за 2010 г., измерена на метеорологична станция Смолян е 9,6оС3. 
Абсолютната максимална стойност през същата година е 33,6 оС, измерена на 
28 август, а абсолютната минимална – -16,7оС на 26 януари. Средното 
атмосферно налягане е 734,9 hPa. Годишните температурни суми за периода с 
активна вегетация са между 2300о и 1200о и също намаляват с увеличаване на 
надморската височина.  

Циркулационните условия и орографията на територията определят 
особеностите на годишния ход на валежите. Типични за териториите с преходен 
климат, тук се наблюдават два ясно изразени максимума и два минимума на 
валежния режим. Главният валежен максимум е през зимата, като превишава 
пролетно-летния през май-юни. Във връзка с голямата надморска височина 
сумата на валежите е една от най-високите за страната. Годишните валежни 
суми се колебаят между 99 мм и 1200 мм. През 2010 г. измерената валежна 
сума е 1034 мм. Максимумът на валежите през същата година е 40 мм, измерен 
на 11 февруари. Валежите от сняг са значителни в планинските райони над 1300 
м, а снежната покривка се задържа в рамките на 80 до 120 дни. По данни от 
Климатичния атлас, средната дата на първата снежна покривка е 20 ноември за 
високите части на планината, а последната – 20 април или средната 
продължителност на дните със снежна покривка е от 151. Зимата е мека, без 
екстремно ниски температури и лавини. Лятото е прохладно и влажно, а есента - 
продължителна и топла. Мъгливите дни през 2010 г. са 13. 

Географското положение на община Смолян определя преобладаването на 
източните ветрове. По време на преходните сезони и през зимата не са 
изключение и топлите ветрове, идващи от юг – лодос и бял вятър. От местните 
ветрове се проявяват планинско-долинните по долините на реките. Средната 
месечна стойност на вятъра остава сравнително постоянна през годината, като 
в около 93 % от случаите с вятър тя се изменя в интервала 0-5 м/сек. Скорости 
над 10 м/сек. се наблюдават в 5 % от случаите, а над 20 м/сек. - много рядко 
(около 0,3 %). Еднаквите са тенденциите в денонощните и годишните 

                                                 
2 Климатични области и района по Велев, 1990, 2002. 
3 По данни за 2010 г. от Национален институт по метеорология и хидрология към БАН. 
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изменения. Добре изразен е сезонният ход, с по-малки скорости през летните 
месеци. От неблагоприятните климатични явления освен температурните 
инверсии и мъглите, на територията на община се проявяват и вихрови бури, 
поледици и др. 

Води 

Специфичното съчетание на климат, скален състав, релеф, почви и 
растителност са основните фактори за формиране и териториално 
разпределение на водите в община Смолян. По отношение на водните ресурси 
общината може да бъде определена като богата. Тази хидроложка 
характеристика в съчетание с неголямата гъстота на населението създават 
една много висока водообезпеченост на човек, каквато малко райони в страната 
имат. Водните ресурси спадат към Егейската отточна област.  

Реките, протичащи на територията на общината са част от повърхностните 
води. Тук протичат следните основни реки: 

 Река Черна 
 Река Бяла 
 Река Арда 
 Река Малка Арда 
 Река Мугленска (Тенес дере) 
 Река Широколъшка 

Речните ресурси на общината формират гъста речна мрежа – над 2 км/кв.км. 
Река Черна отводнява югоизточните склонове на Переликско-Преспанския дял и 
северните склонове на Кайнадински рид на Западните Родопи. Нейният извор е 
най-западната точка на водосборния басейн на река Арда. Разположен е на 5 
км. югоизточно от с. Мугла, на 1770 м.н.в. По цялото си протежение тече в 
източна посока в тясна каньоновидна долина с единствено долинно разширение 
в района на град Смолян.  Най-големият приток на река Черна е р. Бяла. Река 
Малка Арда е друг приток на Арда, който отводнява Переликско-Преспанския 
дял на Западните Родопи и води началото си под името Мразлив дол от 
местността Момина вода на 1 716 м н.в. Друга река, която минава през 
територията на общината е Мугленска (Тенес дере), която е десен приток на р. 
Чаирдере, от басейна на р. Въча. Извира от южното подножие на връх Голям 
Перелик, на 2 036 м н.в. под името Голяма река. Друг приток на Въча е 
Широколъшка река. Тя извира на 800 м северно от връх Снежанка (1 926 м) в 
курорта „Пампорово“. По течението на реката в Община Смолян са разположени 
селата Стойките и Широка лъка, като в района на селото са изградени няколко 
сводести моста с характерна архитектура. По-голямата част от реките са с 
пролетен максимум, когато е максимумът на валежите, и есенен минимум. 
Продължителността на периода на пълноводие е 6-7 месеца. Подхранването им 
е дъждовно-снежно. Средният модул на речния отток е в границите на 15-17 
л/сек.км2. Тези реки са сравнително добре обхванати с мрежа от хидрометрични 
станции с дългогодишен период на наблюдения, продължаващи и в момента. 
Въз основа на данните от многогодишните им наблюдения е определено 
средното многогодишното водно количество на повърхностните води в обхвата 
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на общината - 13.76 м3/сек. (без р. Бяла). Обемът на естествения годишен отток 
е 433.93 милиона м3. Минималният средномесечен отток на реките е 3.59 
м3/сек. (без р. Бяла). 

За водоснабдяване на населените места почти не се използват 
повърхностните води, а основно подземни извори, които са 220 на брой. На 
територията на общината има 7 установени минерални извори, но свойствата на 
техните води на са добре проучени. Считаните за такива – извор Влаховски, 
намиращ се на левия бряг на река Черна, под кв. Влахово и 6 броя извори в 
района на с. Могилица – не са проучвани по отношение на количествените и 
качествените им показатели, поради което не се използват за лечебни цели. Два 
от тях – сондажите в с. Киселчово и в Бързелово дере, са топли (термални) с 
температура над 40 °С. 

На територията на община Смолян има изградени 8 броя микроязовири с 
общо количество на полезния обем над 800 хил.куб м. Стените на всички 
микроязовири са от типа на земно-насипните. Строени са за рибовъдство и 
напояване и поради това са категоризирани като водни обекти – втора 
категория. Водите им не се наблюдават и изследват, което не позволява да се 
установи дали има съответствие на качествените им показатели на проектната 
втора категория.  

Смолянските езера – 7 на брой, се намират в началото на града към връх 
Превала и са свлачищни по своя произход. Те са една от известните природни 
забележителности в района и с разнообразния си животински и растителен свят 
привличат много туристи и риболовци. Най-високо е разположено езерото под 
връх Сечимека. То е и най-дълбоко (4.5 м) и е с дължина 150 м. 

 

Почви 

Сложните връзки между скалната основа, хидроклиматичните 
характеристики на общината, биоразнообразието и антропогенната дейност са 
довели до наличието на различни видове почви. Районът не се отличава с 
богато почвено разнообразие. От зоналните почвени типове най-широко 
разпространени са кафявите горски почви и техните подтипове. Те се образуват 
при прохладен и влажен климат и широколистни и смесени гори. Разположени 
са по склонове, които се с различни наклони и изложения. Тези почви, по 
механичен състав, са песъкливо-глинести и глинесто-песъкливи, рохкави. 
Характерно за тях е, че профилът им е плитък – 40-60 см., а хумусният хоризонт 
е с малка мощност – 10-20 см. Типично за тези почви е интензивното разлагане 
и бързата минерализация на органичните вещества. Съдържанието на 
органичното вещество е ниско и определя почвите в общината като слабо 
хумусни. Наличието на хумус е в граници от 1,14% до 4,15%. Почвената реакция 
е от слабо до средно кисела. Височинното зониране обуславя преминаването 
към тъмнокафяви горски почви в райони с по висока надморска височина. Те са 
развити под смърчови гори. Други почви, развити тук са глинесто-песъчливи и 
каменливи почви с рохка структура, които се характеризират като бедни на 
хумус и са подходящи за отглеждане на тютюн.  
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От азоналните почвени типове тук се разполагат ливадните почви и по-
конкретно алувиално-ливадните почви. Тези почви се развиват по речните 
тераси по средните и долните течения на реките, върху алувиалните наноси. Те 
са плодородни почви, подходящи за отглеждането на разнообразни култури.  
Също така, в подножията на планините на места и в котловините са 
разположени делувиалните и алувиално-делувиалните почви. Наличието на 
карбонатни скали и карстовите процеси, развити на някои места от общината, са 
предпоставка за наличието на рендзините. Те имат високо съдържание на хумус 
и карбонати. Върху тях виреят някои зърнени и технически култури, както и 
овощия. 

 

Полезни изкопаеми 

Дългото и сложно палеогеографско развитие на територията е факторът за 
образуването на полезни изкопаеми. От тази гледна точка, община Смолян 
може да бъде определена като бедна на полезни изкопаеми. В границите на 
общината са установени запаси на кафяви въглища, които са разработени. 
Общо 8 са проучените, но неразработени находища на оловно-цинкови руди (5) 
и сребро (3). По течението на р. Арда има гнайси, глини и варовици, които се 
използват в строителството. В експлоатация са кариерите Фатово, Тикале и 
Река за мрамор и инертни материали. Териториите използвани за добив на 
полезни изкопаеми са 58 122 дка или 6.9 % от общината. 

 

Растителност и животински свят 

Спадаща към класа на планинските ландшафти, територията на Община 
Смолян се характеризира с ясно изразена височинна поясност на природни 
елементи. Цялата югоизточна и малък дял от северозападната част попадат в 
пояса на умерените хумидни ландшафти с букови гори. Централната част 
попада в пояса на хладните хумидни ландшафти с иглолистни гори. Човешката 
дейност оказва сериозно влияние, в следствие на което част от горските 
ландшафти се антропогенизират. 66% горски ландшафти остават неизменени 
или слабо изменени, като 55% от тях са иглолистни гори. Едва 1,6% от 
територията на общината са изменените ландшафти, в които се включват 
индустриални зони, селища, кариери и мини. Около 32% остават средно 
изменените ландшафти. Те се разпределят по следния начин:  

 иглолистните гори - 10%  
 смесените площи с аграрна и естествена растителност - 9% 
 горско-храстовата растителност - 8% 
 пасищата и ливадите - 4,5% 
 обработваемите земи са по-малко от 1% 

Планинският характер на релефа предразполага виреенето на 
средноевропейски растителни видове. Горският пояс от бял бор, бук и смърч с 
подлез от боровинки е най-високо разположен. Други разпространени дървесни 
видове са ела, явор, габър, дрян и други. Вековното дърво чинар, пренесено 
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през Беломорието през 1720 г. е забележително. Представители на 
разнообразната флора в района са: малка ежова главичка, родопски крем, 
родопски силивряк, родопски магарешки бодил, родопска горска майка, 
мурсалски чай, които са редки и защитени видове. 

Фауната в района също е много разнообразна. Нейни представители са от:  

 клас бозайници са: благороден елен, сърна, кафява мечка, дива свиня, 
заек, лисица, дива котка и др.;  

 клас птици – глухар, лещарка, кеклик, скален гълъб и др.;  
 клас риби – балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла мряна, речен 

кефал и др. 
 

Защитени територии 

На територията на община Смолян са обособени различни по вид защитени 
територии: над 300ха са природни резервати, 401ха защитени територии и 
118ха природни забележителности. Природните туристически ресурси са 
представени от природни резервати „Сосковчето“, „Амзово“, „Момчиловски дол“, 
пролома на р. Черна, природните забележителности „Сарийска чука - Главата“, 
„Невястата“, „Градище“, „Бориковската пещера“, „Смолянски водопад“, „Момата“, 
„Смолянски езера“ и др. 

Резерват „Сосковчето“ обхваща територия от 173 ха в землището на гр. 
Смолян. Създаден е през 1968 година с цел да се опазят естествена вековна 
смърчова гора, забележителен природен пейзаж, скални образувания, водопади 
и местообитания на редки растения най-известно, от които е родопският крем. 
Срещат се мечка, сърна и благороден елен. Единични дървета са на възраст 
над 250-300 години. Надморската височина е от 1400 до 1700 метра. 
Преобладаващите площи са с много стръмен наклон. „Сосковчето“ е достъпен 
от към северната си, горна граница, до където достига черен път, отклоняващ се 
от асфалтовия път между м. Айше колак и връх Перелик. В резервата и 
буферната му зона е изградена еко пътека „Каньонът на водопадите“. 

Поддържан природен резерват „Амзово“ е създаден през 1968 година с цел 
опазване на находището на редкия и защитен вид блатен плаун (Lycopodiella 
inundata или Licopodiun inundatum). Представлява блато в местността Амзово, в 
района на Смолянските езера и е с обща площ 0,3 ха.  

Поддържан резерват „Момчиловски дол“ се намира в землището на с. 
Момчиловци. Създаден е през 1968 година с цел запазване на естествена 
вековна черборова гора за комплексно проучване на горската растителност и 
съобщества. Площта му е 31.1 ха. Средната му надморска височина е 1200 
метра. Склоновете са с източно и югоизточно изложение. 

Защитени местности, намиращи се на територията на община Смолян, са: 
ЗМ „Калето”, ЗМ „Падала”, ЗМ „Ливадите”, ЗМ „Рожен”, ЗМ „Момина вода - 
Ахматица”, ЗМ „Връх Средногорец”, ЗМ „Крепостта Градището”, ЗМ „Лятната 
гора”, ЗМ „Дълбок дол”, ЗМ „Врача”, ЗМ „Чернока”, ЗМ „Турлата” и ЗМ „Хубча”. 

Природни забележителности на територията на община Смолян са: ПЗ 
„Бориковска пещера”, ПЗ „Улцата”, ПЗ „Невястата”, ПЗ „Ледницата”, ПЗ 
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„Момата”, ПЗ „Сарийска чука - Главата”, ПЗ „Смолянски езера”, ПЗ „Градище”, и 
ПЗ „Смолянски водопад”. 

 

 
Карта 3 Карта на защитените територии в община Смолян 

 

1.3. Природни туристически ресурси 

Община Смолян се отличава с изключително разнообразие както на 
природни, така и на антропогенни туристически и рекреационни ресурси. 
Въпреки това все още е недостатъчно развит целогодишният рекреционно-
туристически потенциал. Курортният комплекс Пампорово е пред изчерпване на 
териториалните си ресурси, особено по отношение на капацитета на 
изградените бази за настаняване спрямо ски пистите и обслужващите ги 
съоръжения. Необходимо е проучване и изграждане на нови спортни 
съоръжения. Благоприятни територии за това са местностите: Голям Перелик – 
2200 ха (нов ски център); Картола; Рожен, Кайнадина.  

 

Невястата 
Скалният масив Невястата (Турлука) е част от уникалния естествен ландшафт, 
издигащ снага високо над левия бряг на река Черна. Името на скалата – 
пазителка на града е свързано с много легенди. Според една от тях смолянска 
девойка, изгора на един от четниците на Караджа войвода, била поискана за 
жена от местния турски владетел. Тя се съгласила, но помолила преди сватбата 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

да погледне за последен път родното си място. Отскубнала се и се хвърлила от 
скалата. От тогава нарекли скалата Невястата. 
 
Друга легенда, свързана с тежкото османско робство, разказва, че по време на 
силовото помохамеданчване на село Райково османците нападнали жителите 
му, но група смели българи отвърнали на турците и ги избили. Потеря тръгнала 
да търси непокорните българи и когато стигнала до тази скала, се чул плач на 
дете. Майка с пеленаче стояла под скалата. Понеже не предала накъде са 
тръгнали търсените, турците я посекли заедно с детето и обагрили скалата с 
кръвта им. 
 

В миналото скалата е била значително тракийско светилище. Днес до нея води 
приятна екопътека с дължина 750 метра. Началото й се намира вдясно от пътя 
Смолян – Пампорово, непосредствено до арката на манастир „Свети 
Пантелеймон”. По дължината на маршрута има изградени места за почивка и 
панорамни площадки, а допълнителните атракции, които се предлагат, са 
изкуствена стена за катерене с височина 10.5 и ширина 6 метра с различни по 
трудност маршрути, Viaferrata (железен път) с два маршрута, маршрути за 
скално катерене, алпийски тролей с дължина 100 и денивелация от 30 метра. 

 
Орлова скала 
Друга интересна скала, издигаща се южно от града, в подножието на връх 
Изворец (Кайнадина). Скалата е със значителна височина, а от нея се разкрива 
гледка към връх Снежанка, Смолянския водопад, Смолянски езера и Невястата. 
До скалата води пътека с туристическа маркировка. 
 
Червената скала 
Наричат я също Голямата стена. Представлява огромен риолитен блок с 
височина над сто метра. Произходът на името й също е обвързан с множество 
легенди, но най-логично е да се приеме, че сутрин, при изгрев, слънцето я 
обагря в червено. Оттам идва и наименованието й. До скалата води маркирана 
туристическа пътека. Често срещана гледка в района на Червената скала са 
стада диви кози. 
 
Соколица 
Още един скален феномен, който си струва да бъде посетен. Скалният масив се 
състои от пет ясно различими високи скали, намиращи се вляво от пътя Смолян 
– Пампорово, като за указател за началото на маршрута служи дървена беседка 
край пътя, разположена на няколко километра преди курортния комплекс.  
 
Орфееви скали 
Намират се на около петнадесет минути път от връх Снежанка и телевизионната 
кула. До тях води маркирана пътека. Легендата гласи, че на скалите е седял 
Орфей, черпейки вдъхновение за песните си от красивата природа и 
панорамата, която се разкрива от скалистия връх. Долу в ниското проблясват 
кристалните води на Смолянските езера, разположени стъпаловидно в посока 
към град Смолян. 
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Други скални феномени, атрактивни за туристите са: „Момата“ и „Главата” в 
близост до село Широка лъка, „Момин камък“ над кв. Райково, „Кървавата стена“ 
над кв. Устово, „Кралюв камък“ край село Чокманово, „Дупчов камък“ и 
„Кърджалийски камък“ в близост до село Момчиловци. 
 
Каньона на водопадите 
Екопътека „Каньона на водопадите” е изградена през 2003 година и е 
реновирана изцяло през 2013 година. Маршрутът е изключително живописен, 
преминава през резерват „Сосковчето” и буферната му зона, като по дължината 
му туристите могат да се любуват на животински и растителни видове с висок 
природозащитен статус, риолитни скали с причудливи форми и иглолистни гори 
със средна възраст над 100 години. 
 
Пътеката се вие по двата бряга на живописната река Герзовска, като за 
улеснение на туристите има изграден дървени мостчета, както и беседки и 
заслони за хранене и почивка, чешми и тоалетна, а трудните участъци са 
обезопасени с парапети и стъпала за спокойното преминаване на хора от всички 
възрастови групи.  Водопадите по течението на реката са 46, най-големият от 
които с височина на водния пад почти 70 метра. Наречен е „Орфей” поради 
аналогията, която се прави между струйките вода, стичащи се по скалата и 
струните на Орфеевата лира. 
 
По дължина на екопътеката са изградени три наблюдателни площадки, 
обезопасени с метални парапети, от които се разкрива незабравима панорама 
към дивите и непристъпни склонове на резервата, застлани с вековни гори и 
скали, както и към град Смолян – перлата в сърцето на Родопите, намиращ се 
едва на няколко километра от Каньона на водопадите. Съществуват различни 
възможности за преминаването на маршрута – кръгово и линейно. При 
кръговото преминаване туристите ще започнат и завършат прехода си в една и 
съща точка – Посетителски информационен център в началото на пътеката. При 
линейното преминаване по маршрута има възможност за достигането до хижа 
Перелик и връх Перелик, разположен в близост, както и за продължаването към 
съседни туристически обекти – село Гела, село Мугла, връх Широколъшки 
снежник и др. 
 
 „Каньонът на водопадите” се намира по пътя Смолян – Мугла. Достигайки до 
най-западния квартал на Смолян – Средок, отклонение вдясно от главния път 
води до Посетителски информационен център и началото на маршрута. 
 
По пътя за „Каньона на водопадите” се намира и Смолянският водопад. 
Водопадът е скрит между къщите в западните покрайнини на града. Разположен 
е по течението на малката Крива река. Височината му е 20 метра, а местността 
е наречена Салихаговата урва. Народната памет свързва Смолянския водопад 
със Салих Ага – управник по времето на Османско робство, който раздавал 
правосъдие, хвърляйки провинилите се от скалата над водопада. 
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Смолянски езера 
Смолянските езера са разположени стъпаловидно на левия бряг на река Черна, 
а в тях се оглеждат срамежливо връх Снежанка, Орфеевите скали и Невястата. 
Езерата са със свлачищен произход. В миналото са били 20, а днес наброяват 
едва седем. Голяма част от тях са се изгубили с течение на годините, а други 
просто са се заблатили и вече са трудно откриваеми. 
 
Езерата днес представляват приказно кътче край града, където много местни 
жители и туристи намират спасение и прохлада в летните горещини. Има много 
добри възможности за къмпингуване и риболов, а трите най-високо разположени 
езера са свързани с красива екопътека. Тревистото, Бистрото и Мътното езеро 
са емблематични за Смолян. Почти половината от площта на Тревистото езеро 
е покрита с еднометров торфен пласт, по чиято повърхност растат буйни треви. 
Във водите на Бистрото езеро пък се оглеждат вековните смърчови гори. 
Мътното езеро е най-високо разположеното от всички, а пейзажът край него 
създава усещане за призрачност и мистерия. 
 
 
Изворът на река Арда 
Намира се в близост до държавната граница с Република Гърция. Всъщност 
изворът е един от седемнадесетте извора, от които води началото си най-
голямата родопска река. Ледената вода извира изпод дебел бук, който не знае 
годините си. До мястото се стига по маркирана туристическа пътека, започваща 
от махала Билянска в с. Арда. 
 
Киселчовски водопад 
Киселчовският водопад се намира близо до село Киселчoво. Той представлява 
малък, красив воден пад с височина около 12 м. Водопадът и реката, на която се 
намира, са разположени в изключително красиво ждрело, обградено от високи 
отвесни скали и иглолистни гори. За да достигне човек до село Киселчово, 
трябва да тръгне по пътя Смолян - Могилица. Преминава се последователно 
през Чокманово, Смилян и Кошница - селца в близост до коритото на река Арда. 
Малко преди село Могилица пътят се отклонява в посока Кремене, Надарци и 
Киселчово.  
 
Начална точка на пътеката за водопада е остър десен завой, който се намира 
между долната и горната махала на село Киселчoво. На този завой може да 
паркирате и да тръгнете по черен коларски път покрай реката. След 100 метра 
се завива вляво и се пресича малката Киселчовска рекичка. Излиза се на 
широка поляна със стари постройки. До преди десетина години в района се е 
добивал уран и има няколко останали стари галерии. Пътеката минава покрай 
входа на една от тях и след това навлиза в смесена гора, започвайки леко 
изкачване срещу течението на реката. 
 
Казанджидере 
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Малката рекичка Казанджидере е десен приток на по-голямата Тенесдере, която 
извира от подножието на връх Перелик, протича през село Мугла и проправя 
своя път на запад, губейки се на места в земните недра поради силно изразения 
карстов терен. Казанджидере представлява сравнително дълбок дол, дълбан от 
течащата в продължение на стотици години вода, чиято сила и постоянство са 
образували в скалите корита, наподобяващи казани. Природата тук е 
изключително дива и запазена.  
 
Пещерите в Община Смолян:  
 
Ухловица 
Безспорно една от най-удивителните пещери в Родопите. Намира се високо над 
левия бряг на река Арда, близо до едноименното селце. Името й се свързва с 
„улулицата” – вид сова, обитаваща района. С дължината си от 460 метра 
Ухловица не е голяма пещера, но славата й е свързана с възрастта й и 
образуванията, които се срещат в нея. Красив завършек на пещерата са седем 
кристални синтрови езерца, които се пълнят с вода рано напролет. Към 
голямото езеро се спускат каменните струи на брилянтен водопад. 
 
Съвсем наблизо се намира и пещерата Голубовица (Гарга дере) 
Представлява система от 4 пещери, генетично и морфоложки свързани по 
между си. Голубовица е водна пещера, която представлява най-голям интерес 
за посетителите. Състои се от подземно езеро и река, преодоляването на които 
се осъществява с лодки и непромокаеми гащеризони. Пътят към пещерата е с 
начална точка беседката край пътя Смилян – Могилица, ясно обозначена с 
билборд „Туристически маршрут „Гарга дере””. 
 
Пътечката се вие през прохладна букова гора, край малката рекичка, на която е 
изграден бент, образуващ дълго и дълбоко изкуствено езеро. Освен на 
пещерата, посетителите могат да се насладят и на виа ферата (железн път, 
прокаран в скалите), както и на алпийски тролей, извисяващ се на височина 20 
метра между двата бряга на река Есенна. 
 
Проходна пещера „Калето” 
Намира се край село Кошница, в горното поречие на река Арда и е един от 
феномените, които си струва да бъдат посетени. Представлява огромен скален 
свод, водещ към върха, където се намират останките на едноименна 
средновековна крепост. Любителите на адреналина могат да изпробват 
алпийския пандюл – полет на принципа на махалото с четиридесет метрово 
въже, закрепено във високата част на скалната арка. До входа на пещерата 
води маркирана туристическа пътека с места за отдих по нея, поради 
сравнително голямата денивелация на маршрута. 
 
Ледницата 
Намира се на 7,5 км от село Гела, сред стара букова гора, близо до хижа 
Ледницата. Неблагоустроена и непригодена за масови посещения, като с тази 
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цел пътят до нея, както и входът й не са добре маркирани. Пещерата е дълбока 
242 и дълга 1525 метра, но за посещение (и то само с придружители - 
квалифицирани пещерняци) са достъпни около 100 м. Представлява комплекс 
от редуващи се галерии, пропасти, прагове, малки зали и др.  
 

Разнообразните релефни форми, гори, пещери, защитени територии, 
съхранено биологично разнообразие, както и богатото културно-историческо 
наследство обуславят  потенциалът за развитие на комплексен туризъм. 

 

1.4. Антропогенни туристически ресурси 
 

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната 
структура в Община Смолян са предпоставката за заселване на различни 
цивилизации по територията й още от древността. Богатото културно 
наследство е резултат от напластяване на отминали цивилизации и епохи, които 
носят специфична памет и идентичност на мястото.  

Националната концепция за пространствено развитие на Република 
България представя културните коридори (фиг.1) и прави оценка за степента на 
културното напластяване по южното културно направление (Via Diagonalis) + 
„Родопи”, като община Смолян е представена с множество културни ценности 
няколко исторически периода с идентични стилови и смислови белези, съчетани 
с природни и етнографски дадености.  

 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Оценка на културното напластяване в Р.България  
(Национални културни коридори, Национална концепция за пространствено развитие) 

 

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни 
пейзажи в общината. Културното наследство обхваща нематериалното и 
материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни 
ценности, които носят историческа памет и национална идентичност. На 
територията на общината са открити множество културни ценности – 
материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност, 
които са с висока научна и културна стойност за индивида, общността и 
обществото в региона. Културното наследство в община Смолян е представено 
от археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени и 
етнографски обекти и комплекси, както и от природните ценности, народните 
традиции и културните обичаи. Най-ранните археологически свидетелства за 
региона на Смолянската община датират от края на късната каменно-медна 
епоха (енеолит) – края на V хил. пр. Хр (4200 г. пр. Хр). От Античността са 
проучени светилища (вр. Ком), могилни некрополи (с. Гела), плосък некропол (с. 
Стойките). Ранните християнски базилики свидетелстват за приемането на 
християнството на родопските траки и протичащият процес на формиране на 
българската народност. 
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В община Смолян се идентифицирани 8 археологически обекта, обявени за 
недвижими културни ценности (НКЦ) с категория „национално значение”. Към 
тях следва да се прибавят регистирани над 20 надгробни могили, които по 
разпореждане от 1962 г. придобиват статут „национално значение“ до 
проучването им. 

На 800 м западно от село Бориково в местност „Старото село” се намира 
средновековно селище с категория „национално значение“. Село Гела е 
представено от 4 обекта от национално значение – развалини от късно римско и 
рано византийско селище с базилика, надгробна могила в местност „Белия 
камък”, градища и крепостна стена с бойна наблюдателница и ранновизантийска 
базилика. В село Кошница са идентифицирани пещерата „Голобовица” по левия 
бряг на река Арда и крепостта „Калето” на 1 км източно от селото, входът към 
която е проходна пещера, известна също като „Кальота”. Останки от крепост от 
Античността и Средновековието, заедно с праисторическо светилище са открити 
над с. Подвис, до с. Градът. Това е известният като „Момчиловата крепост” 
археологически обект. В град Смолян е открита крепост „Кальота” в местност 
„Черноковския камък”, а в с. Стикъл - крепост в местност „Турлата”. Други два 
обекта от национално значение са пещерата „Праматарска дупка” в местност 
„Гюровото”, с. Чокманово и могилен некропол от 6 могили в м. „Бабина вода” с. 
Широка лъка. 

Исторически обекти с категория „национално значение” са представени от 
място на сражения в местност „Модър тепе” на 5 км югозападно от с. Милково, 
историческа местност – връх Средногорец в близост до с. Полковник 
Серафимово и Родната къща на Кирил Маджаров в кв. Устово, град Смолян. 

Архитектурно-строителни и художествени недвижими културни ценности с 
национално значение са представени от Агушеви конаци в село Могилица, 
църковен комплекс „Успение Богородично”, Пангаловата къща и Алибеев конак в 
град Смолян и Згуровският конак и „Владишката къща” в с. Широка лъка. 

На територията на общината се намират над 421 обекта, обявени за 
недвижими културни ценности. Основни концентрации на НКЦ има в град 
Смолян представен от 133 НКЦ, село Широка лъка с 97 НКЦ, село Чокманово с 
52 НКЦ и селата Солица, Момчиловци, Арда, Гела, Могилица, Смилян са с 73 
НКЦ. Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, 
бита и културното развитие на местното население.  

Нематериалното културно наследство в общината е представено от 
народните традиции, фолклора и културните обичаи. Културният календар на 
общината е през годините е представен от националния фолклорен събор 
„Рожен”, Международни младежки фолклорни „Орфееви празници”, 
международен пленер по живопис и международен етно-джаз фестивал „July 
Jazz”. В село Широка лъка се провежда традиционен празник на кукерските игри 
„Песпонеделник”. В последните две години се провежда иновативното културно 
събитие „Родопи Фест” и Фестивалът на дивите цветя. Народните традиции и 
културните обичаи се съхраняват главно от читалищата и техните самодейни 
състави, от Ансамбъл „Родопа“, но също и в Родопския драматичен театър 
„Николай Хайтов”, от  Регионален историческия музей „Стою Шишков”, който 
разполага с изключителни етнографски колекции. 
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Археологията и архитектурните обекти НКЦ от национално и местно значение 
са потенциал, който трябва да бъде използван за привличане на социално-
икономическа активност в общината. Необходимо е да се изготвят проекти за 
консервация и адаптация на обектите и интегрирането им в обща мрежа, 
обвързвана със селищната структура в общината. Да бъдат изготвени 
познавателни туристически пътеки и маршрути и обособяването на културни 
зони. 

Атрактивността на общината следва да бъде представена като съвкупност от 
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. 
Народните традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може 
да задържи посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и 
качеството на културния туристически продукт. Основата на съвременния 
динамичен и разрастващ се град са културните ценности, заложени в селищните 
характеристики на общината. С времето те биват възстановени, адаптирани и 
допълвани, което допринася за развитието на общината като културен център в 
региона и формирането на културна туристическа индустрия.  

Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в 
устойчивото и балансирано развитие на туризма в община Смолян. Културното 
наследство е фактор изграждащ позитивни партньорства между местните 
общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават възможност за 
съчетаване на традиционните дейности, носещи идентичността на региона 
(културното и природно наследство, историческата памет) и социално-
икономически дейности в новите урбанизираните територии. Водеща роля в 
съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат 
хората. Заедно с него те са носители на историческата памет и древни 
традиции. Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в 
селищната структура на общината придава ново значение и го представя като 
ресурс за социално-икономическо развитие. На културното наследство днес се 
гледа като на материален и духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен, без 
изискване за рентабилност на вложените в него инвестиции.  

Общината разполага с богат културен ресурс, в който трябва да инвестира и 
да изгради културна индустрия. Необходимо е създаването на маркетингова 
стратегия, която да представя културното наследството на националния и 
международния пазар, също така създаване на информационна система на 
културно-историческите ресурси и иновативни форми за популяризирането му. 
Дейностите, свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма, 
трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните 
ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме 
развитата културна индустрия като двигател на икономиката на даден регион и 
възможност за балансирано и устойчиво  развитие на региона. 

Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за 
културното наследство (ЗКН), който е документа за опазване на културното 
наследство в Република България. Необходимо е да бъде актуализиран списъка 
с недвижими културни ценности и включването на нови обекти, притежаващи 
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научна и културна стойност. При актуализацията е необходимо да се вземе 
предвид степента на съхраненост на материалната, образната и функционална 
автентичност. Трябва да бъде изготвена оценка на научната и художествената 
стойност на обектите и да се проследи мястото и значението им в съвременната 
среда. До колко обектите са част от съвременната обществена и културна 
област (среда), които обогатяват средата и обществото. Оценката на 
познавателната стойност показва научния и образователен потенциал на 
обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната култура 
на обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите, 
до каква степен обектите позволяват възстановяване на оригиналните или 
организиране на нови функции. Трябва да се направи анализ на икономическата 
целесъобразност с цел включване в културно историческата индустрия или 
друга инвестиционна система. 

Трябва да бъде приложен урбанистичен подход като се групират единичните 
НКЦ в групови, образуващи ансамбли и комплекси, както и създаване и 
прилагане на специфични правила и нормативи към Общия устройствен план на 
Община Смолян за опазване и съхранение на недвижимите културни ценности, 
характерния облик на селищната структура и идентичността на общината и 
региона. 

Освен ЗКН на Република България анализът се базира на Национална 
концепция за пространствено развитие, Концепцията за културните коридори на 
Югоизточна Европа, Организацията на обединените нации за образование, 
наука и култура (ЮНЕСКО), Международния комитет за паметници на културата 
и забележителни места (ИКОМОС) и Венецианската харта за консервация и 
реставрация на паметници и забележителни места.  Всички те имат за цел да 
задават общи принципи и методи за опазване на културното наследство на 
света, да обособят културни маршрути в Европа и България, които следват 
традиционните пътища свързващи отделните исторически места и зачитане на 
културното наследство на всеки един народ и държава осигуряващи движение и 
обмен между тях. 

 
СПИСЪК НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 

№ Населено място Обект Вид 

1. с.Бориково Средновековно селище, м. „Старото село”, 
800 м западно 

Археологически 

2 с.Гела 
Развалини от късно римско и рано 
византийско селище с базилика, м. 

„Въгларниците” до м. „Св.Илия” 
Археологически 

3 с.Гела Надгробна могила, м. „Белия камък” Археологически 
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4 с.Гела 
Градища в м. „Мече селище”. Крепостна 

стена с бойна наблюдателница 
Археологически 

4a с.Гела Ранновизантийска базилика, м. 
„Манастира” 

Археологически 

5 с.Кошница 
Пещера „Голубовица”, северно по 

течението на р. Арда 
Археологически 

6 с.Кошница Пещера „Кальота”, 1 км източно Археологически 

7. с.Кошница Надпис в скала, м. „Грамада”, северно Археологически 

8. с. Могилица Агушеви конаци 

Паметник на 
културата 

Художествен /Декл. 
писмо 

№4140/30.11.78г. 

9 с. Подвис 
 

с. Градът 

Останки от крепост, 2 км северозападно 
 

Момчилова крепост 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието  
Археологически 

10 с. Полковник 
Серафимово 

Историческа местност – връх 
Средногорец, 4 км североизточно 

Исторически 

11 гр. Смолян 
Крепост „Кальота”, м. „Черноковския 

камък” 
Археологически 

12 гр. Смолян 
кв. Устово 

Родната къща на Кирил Маджаров Исторически 

13. гр. Смолян  
кв. Устово 

Църковен комплекс „Успение Богородично” Архитектурно-
художествен 

14 гр. Смолян 
кв. Горно 
Райково 

Пангаловата къща Архитектурно-
художествен 

15 
гр. Смолян  
кв. Райково 

Алибeев /Алибиев/  конак 
Паметник на 

културата 

16 Стикъл /махала/ Крепост в м. „Турлата” Археологически 

17 с. Чокманово 
Пещера „Праматарска дупка”, м. 

„Гюровото” 
Археологически 

18 
 

с. Широка лъка Згуровският конак Архитектурно-
строителен 

19 с. Широка лъка Владишката къща Архитектурно-
строителен 

20 с. Широка лъка 
Могилен некропол от 6 могили, м. 

„Бабината вода” 
Археологически 
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Средновековно селище, м. „Старото село”, с. Бориково 

Средновековно селище приблизително на 800м. западно от селото в местност 
Старото село. Местността представлява речна тераса, която в момента се 
обработва. При оран на повърхността излизат големи количества фрагменти от 
керамични съдове. 

Ранновизантийска базилика, м. „Манастира” 

Разположената в местността „Манастира“, село Гела ранновизантийска 
базилика е функционирала от началото на V до края на VІ в., когато е опожарена 
от славянските и аварските нашествия и впоследствие е възстановена. За първи 
път разкопки на базиликата са проведени в периода 1967 – 1971 г., където се 
открити керамични фрагменти от съдове от V-VІ в., цели и части от тухли и 
керемиди, фрагменти от прозоречно стъкло, части от стъклени чашки и кандила. 
През 2010 г. археологическото проучване е възобновено, като са разкрити 
допълнителни помещения на север, съдове за съхранение на течности под пода 
на южния кораб, един меден женски пръстен с все още неуточнена датировка, 
както и турска медна монета от ХІХ в. Базиликата е консервирана и 
реставрирана и обектът е адаптиран за туристически посещения. 

Пещера „Голубовица” 

Пещерата „Голобивица“ край село Кошница, е част от маршрут, който минава по 
десния бряг на „Гарга дере“ /река Есенска/ и достига водната пещера 
„Голобивица 2“. През нея преминава подземна река, образуваща езера, което е 
предпоставка за развитието на екстремен и приключенски туризъм.  

Пещера „Кальота” 

Родопската пещера „Кальота“, която се намира в близост до село Кошница, е 
обявена за археологически паметник на културата с национално значение в 
Държавен вестник през 1955 г. Тя е проходна пещера с ниска влажност и обща 
дължина 41 м. На върха над нея от края на енеолита, цялата бронзова и 
желязна епоха, е съществувало тракийско скално светилище. През V-VІ в. на 
това място е издигната крепост, функционирала и през Средновековието (ХІ-ХІІІ 
в.). Късноантичната и средновековна крепост при с. Кошница е разположена 
върху конусовиден връх от мраморизиран варовик (1006 м), който в 
направление север-юг е пробит от проходната пещера. Крепостта представлява 
византийски кастел през първия си период на съществуване и има военно-
тактическите задачи на Смолянската крепост, с която се намират по трасето на 
Централния трансродопски път през Средните Родопи.  

Археологическите проучвания и тук регистрираха два периода на 
функциониране – І-ви през VІ в. и ІІ-ри през ХІ- началото на ХІІІ в. Тази 
хронология се потвърди и при проучването на съхранените в основи крепостни 
параклиси в южната част на крепостта. 

Стените на крепостта са дебели 1,70-1,80 м. Техниката на градеж е двулицева 
зидария, изпълнена от ломен варовиков камък споен с бял хоросан. Разкрити са 
северната и западната стена. Общата им дължина достига 80 м. Максималната 
запазена височина на зидовете е 3 м. В южния край на западната стена е 
разкрита външна бойна кула. 
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Археологическите разкопки откриха свидетелства за използването на върха с 
Проходната пещера като скално светилище, превърнато и в укрепление още 
през енеолитната епоха (V-ІV хил. пр.Хр.). Предпоставка за това са 
благоприятните природни условия: голям естествен жилищен заслон с лесно 
отбраняем връх за укрепление над него и близки водоизточници. Културните 
пластове при по-добре запазената северна крепостна стена маркират няколко 
кулминации в използването на върха през различните епохи, свързани най-
вероятно с миграции на населението, които неизбежно са водели и до военни 
конфликти. Анализът на археологическите находки показва осезаемо човешко 
присъствие на върха през късния енеолит, ранната и късната бронзова епоха, 
ранножелязната епоха (ХІ-VІ в. пр.Хр.), трако-римския период (І-ІІІ в.), VІ в. и ХІ-
ХІІІ в.  

В рамките на проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите 
и Северното Егейско крайбрежие”с акроним THRABYZHE, финансиран по 
Програма  „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-
2013” крепостта е проучена и социализирана. Разкрити са северната и 
западната крепостна стена на крепостта при с. Кошница. Те са с обща дължина 
80 м. Археологическите проучвания са на площ около 450 кв. м. По дължината 
на вече консервираната и реставрирана  крепостната стена за монтирани 
осветителни тела които я осветяват през нощта. 

Социализацията на археологическия обект включва консервация и реставрация 
на крепостните стени, изграждане  на туристическа пътека за осигуряване на 
достъп до крепостта, панорамни площадки, места за отдих, информационни и 
указателни табели.  

Надпис в скала, м. „Грамада” 

Намира се северно от с. Кошница. Надписът е с правоъгълна площ 70/50 см. на 
височина от 40м. от основата на скалата. 

Агушеви конаци, с. Могилица 

Агушевите конаци,  разположени в село Могилица, са построени през средата на 
XIX в. Те са изградени от български майстори, като целият комплекс се състои 
от три сгради, всяка със собствен двор и кладенец. Конаците са оградени с общ 
зид, а сградата за жените отделно разполага с високи вътрешни зидове. 
Агушевите конаци са със статут на паметник на културата с национално 
значение от 1964 г. 

Момчилова крепост 

Момчиловата крепост е разположена в местността „Градището“, където са 
открити много предмети от Античността и Средновековието. Артефактите сочат, 
че на върха на крепостта е функционирало древно тракийско светилище по 
времето на късната каменно-медна епоха. Крепостта за първи път е издигната 
по времето на византийския император Юстиниан I (527-565 г.). След 
опожаряването й от славянски племена, тя е възстановена през XIв. Крепостта 
става владение на родопския деспот Момчил през първата половина на XIVв. 
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През 1966 г. е обявена за археологически паметник на културата с национално 
значение. 

На Крепостта са извършени дейности по реставрация, консервация и 
социализиране по два проекта: Проект „Момчиловата крепост – митовете 
оживяват”, договор № BG161PO001/3.1-03/2010/001, който се реализира по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ и надгражда 
резултатите от проект „Момчилова крепост – мит и реалност”, PHARE BG 
2004/016-782.01.06, реализиран по програма ФАР „Транс-гранично 
сътрудничество България – Гърция“. 

От крепостните зидове на Момчилова крепост са проучени около 70 м от 
трасето на северната стена. Тя е с дебелина 1,30 м, градена с лице от средно 
големи местни камъни и пълнеж от по-дребни такива, споени с бял хоросан. По 
протежението и са оставяни малки отвори за изтичане на атмосферните води. 
Запазена е на места до 2,80 метра при входа, като на изток е била силно 
обезличена. Липсват данни за това как е била оформена горната й част.  

Момчилова крепост е културно-исторически обект, който представя на 
посетителите атракция Аудио-визуалният спектакъл “Момчил – митове и 
легенди“ - звуково светлинна художествена продукция, която пресъздава по 
атрактивен начин легендата за Момчил юнак. За естествен екран се използват 
съществуващите скали, а за посетителите е изграден амфитеатър от 50 седящи 
места. Има възможност спектакълът да бъде наблюдаван и от правостоящи.  

В рамките на 35 минути, филмът пресъздава историята на Родопския владетел 
Момчил, живял през първата половина на 14 век. 

Крепостта е оградена от обезопасени и осветени обходни пътеки, панорамни 
площадки, светлинно оформление на скалите и предлага атракции като: 
атракция „Ковашка преса”; „Грънчарско колело”; „Фото декор”; аниматори, 
облечени в характерно за Момчиловото време облекло, атракции „Тракийско 
светилище” и „Средновековен параклис”.                                                                                                            

 

Историческа местност  връх Средногорец 

Позната още под името „Родопската Шипка“, историческата местност връх 
Средногорец е мемориален паметник на загиналите в сраженията на 21 пехотен 
Средногорски полк, предвождан от полк. Владимир Серафимов и освободили 
Средните Родопи от турско владичество по време на Балканската война. През 
1974 г. е обявен за паметник на културата с национално значение. 

Крепост „Кальота” 

Късноантичната и средновековна крепост  при град Смолян е един от многото 
византийски кастели, които през VІ в. според историческите извори, по заповед 
на император Юстиниан І (527-565) са поправени, възстановени или 
новопостроени в европейската територия на Византийската империя. 
Проучването на крепостта в м. Турлука доказа съществуването на два 
строителни периода. Първият е през VІ в., а вторият –  през ХІ – началото на ХІІІ 
в. Стените на кастела са широки 1,60 м и са съхранени до 2,50 м височина. 
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Техниката им на градеж е двулицева зидария, изпълнена с камък споен с бял 
хоросан. 

Крепостта северно от Смолян е от типа военна крепост-убежище, в която е 
намирало закрила  населението от селището, локализирано в м. Могилата на  
днешния град. Тя е била поддържана от гарнизон, който е имал задачата да 
наблюдава и охранява комуникациите по Централния път през Средните 
Родопи, свързващ Тракийската низина със Северното егейско крайбрежие. За 
изпълнението на тази задача е допринасяла и визуалната ù връзка с подобните 
на нея крепости между селата Подвис и Градът, отдалечена на 10 км на изток и 
при гр. Рудозем – 18 км на югоизток. 

През втория си период на съществуване крепостта е от съвсем друг тип. При 
изграждането ù разрушенията от византийския кастел  не са разчистени докрай. 
Стената на новото укрепление наследява само линията на външното лице от по-
старото. Основата на средновековната стена е широка 2,40 м. Тя е построена 
чрез суха зидария и вероятно във височина е завършвала с дървена ограда 
палисада. Явно това не е била крепост, строена по заповед на византийския 
император или българския цар, а временно укрепление, изградено от местното 
население за самозащита, използвано само при необходимост през периода ХІ-
ХІІІ в., т. е. не изпълнява функциите, които е имал византийския кастел през VІ в. 

В рамките на проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите 
и Северното Егейско крайбрежие”с акроним THRABYZHE, финансиран по 
Програма  „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-
2013” крепостта е проучена и социализирана.  

Консервационно-реставрационните дейности на Смолянската крепост обхващат 
проучените от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ сектори от 
северната, източната и южната крепостна стена и прилежащите им осем  
вътрешни помещения. Общата дължина на стените е около 60 м, а застроената 
площ е приблизително 360 кв. м.  

 

Църква „Успение Богородично” 

Църквата се намира в кв. Устово и е построена през 1836 г., а 30 години по-
късно е и изографисана. Църковният комплекс е със статут на национален 
паметник на културата и се състои от църква, костница и килийно училище. 

 

Къща-музей „Кирил Маджаров” 

Къщата е от началото на XXв. и е притежание на фамилията Маджарови, 
потомствени златари още през Средновековието. От 1984 г. функционира като 
музей и е посветена на Кирил Маджаров. Днес експозицията й е поместена в 
Регионалния исторически музей. Къщата придобива статут на паметник на 
културата с национално значение през 1976 г. 

Пангаловата къща 
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Пангаловата къща, разположена в кв. Райково, е построена през 1860 г. от 
майстор Уста Харит Кисьови, стилно принадлежи към типа на т.н. пловдивски 
„барокови къщи“. Постройката е типична за родопската възрожденска 
архитектура, триетажна, с красиво художествено оформление на интериора от 
дърворезба, зографисани орнаменти по таваните и алафранги. Реституирана 
през 1998 г. 

Алибeев конак 

Алибеевият конак в кв. Райково, гр. Смолян, представлява комплекс от сгради 
използван от владетелите на средно родопския регион от рода Кьорходжови.  В 
централната част на Родопите това е най-старият цялостно запазен конак – 
административно-стопанска и жилищна аристократична сграда на управници в 
Османската империя. Всъщност сградата е съставна част от три пристроени 
самостоятелни части. През 1760-65 г. вероятно започва изграждане на 
северозападната част на ансамбъла, принадлежала на Исен бей. Той е бил син 
на Мехмед Кьорходжа, управник на Ахъчелеби, преместил от Чепеларе в 
Райково резиденцията си и семейството в средата на ХVІІІ в. Тази част е 
довършена до към 1780 г. В тази част на конака живее и Дели бей, син на Исен 
бей, който изгражда прилепената към първо построения конак средна част към 
1810 г. Източното крило е направено по поръчка на сина на Дели ходжа – Али 
бей, към 1885 г.    

През 2013 г. сградата  на Алибеевия конак е ремонтирана и реставрирана по 
проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и 
работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET, по Програмата за европейско 
териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. и в нея е 
създаден „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и транс-
гранични инициативи”. В 262 –годишния Алибеев конак могат да се провеждат 
обучения, срещи за обмяна на опит, информационни дни, фирмени събирания и 
др., за което центъра разполага със зала, оборудвана с необходимата 
компютърна и презентационна техника, както и с база за настаняване.  

Крепост в местност „Турлата” 

Тракийската крепост се намира на час път от село Солища. Разположена е на 
едноименния връх Турлата (1822 м) и е съградена в началото на Х век. От там 
се разкрива широка гледка към южните склонове на родопския рид Чернатица и 
малката широколъшка долина. Турлата е била трудно достъпна крепост и една 
от най-защитените в този край. До върха се отива по стъпаловидните тераси, 
оформящи древния път към крепостните врати. Южните му склонове са 
скалисти, обилно обрасли с трева, а северните са гъсто покрити с елови гори. 

Пещера „Праматарска дупка”, м. „Гюровото” 

Село Чокманово попада в границите на община и област Смолян. Разположено 
е на южните склонове на Кайнадинския рид на около 6 км южно от гр. Смолян. 
Името на селото е дадено от турски владетел на тези земи. Бегълци от 
съседните селища отхвърлили налаганата им религия. Впечатлен от смелостта 
и силната им воля, турският владетел ги нарекъл „чок иман” или хора със силна 
вяра.  
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Днес селото си струва да бъде посетено заради родопските къщи, зелените 
поляни и сините вирове, летните вечери изпълнени с музика. Тук се намира е 
пещера „Праматарска дупка” в местността „Гюровото”. Тя е обявена за 
археологически паметник на културата с национално значение. 

На 23км северозападно от гр. Смолян се намира китното село Широка лъка. То 
е сред Стоте национални туристически обекта.  Широка лъка е известно като 
едно от родните места на родопската песен, съпроводена от величествените 
звуци на каба-гайдите. Селото е получило името си от старобългарската дума 

„лѫка“, означаваща „извивка, кривина, лъкатушене“. Посетителите на селото 
попадат в типична обстановка за Българското Възраждане. Разположена на 
двата бряга на река Широколъшка в подножието на североизточните склонове 
на Западните Родопи и югозападните склонове на Чернатица на 1060 м 
надморска височина, Широка лъка е известна със своите автентични сгради в 
традиционния български архитектурен стил. Една от най-забележителните 
сгради е тази на Етнографския музей.  

„Згуровски конак” 

„Згуровският конак” е построен през 1853г. Наречен е „конак”, защото е бил 
собственост на местен служител. Днес сградата е съхранила възрожденска си 
архитектура, типична за този край – двуетажна, с висок каменен комин, дебели 
зидове, ковани врати, малки прозорчета и вътрешни дървени стълби. Музейната 
експозиция представя характерното за бита на местните жители, интериора на 
родопската къща. Туристите могат да получат повече информация от уредника 
на музея. 

Владишката къща 

Любителите на културно-историческите забележителности ще оценят 
Владишковата къща. Тя е построена в типичен архитектурен стил за 
Възраждането – двуетажна, с еркери и вътрешно дървено стълбище, с малки 
прозорци. Това творение е дело изключително на местни майстори, най-добрите 
в района за времето си. Владишката къща е обявена за паметник на културата 
заедно с още 97 къщи от с. Широка лъка. 

Могилен некропол от 6 могили, м. „Бабината вода” 

Широка лъка е съвкупност от забележителности. Една от тях е Могилен 
некропол от 6 могили в местността „Бабината вода”, който е обявен за паметник 
на културата с национално значение. 

Развалини от късно римско и рано византийско селище с базилика, с. Гела 

Намира се в м. „Въгларниците” до м. „Св.Илия”. 

Надгробна могила в м. „Белия камък”, с. Гела 

Висока е 10м. и има при основата диаметър 6м. 

Градища в местността „Мече селище” и крепостна стена с бойна 
наблюдателница 
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Иззидана със суха зидария. Дълга е около 30м. и дебела 2м. 

В град Смолян се намира най-големият Планетариум с народна 
астрономическа обсерватория в България. Планетариумът е една от най-често 
посещаваните забележителности в планинския град. За изминалите 38 години 
той е посетен от над 2 650 000 души. За популяризиране на астрономическите 
знания, в звездната зала на Планетариума се представят повече от 50 програми 
(сеанси). Сред тях са: програми-приказки за най-малките деца, много учебни 
сеанси, обзорни и тематични за широката аудитория. На чуждестранните гости 
на Планетариума се предлагат програми на чужди езици: руски, френски, 
немски, английски, гръцки, турски. Цикъл от специални програми - музикални и 
поетични допълват многообразието от звездни спектакли. 

Култура и спорт 

 
Основните организации и дейности в общинската културна инфраструктура 
са както следва: 

Родопски драматичен театър  

Театърът има актьорска трупа, като инфраструктура разполага с 2 зрителни 
зали, фоайе, подходящо за изложби, търговски изложения, промоции, коктейли 
и др.  

Регионална научна библиотека „Н. Вранчев” – притежава книжен фонд с 
над 250 хил. тома – художествена, научна, справочна, техническа и учебна 
литература. Подпомага методически функционирането на 32 библиотеки в 
общината 

Художествена галерия – има 1000 кв. м изложбена площ. Съхранява 
хиляди творби на живописта, графиката, скулптурата и приложните изкуства. 
Между най-значимите представители на творците са Владимир Димитров – 
Майстора, Васил Бараков, Давид Перец, Златю Бояджиев, Пенчо Обрешков, 
Дечко Узунов, Ненко Балкански, както и на популярни млади художници. 
Колекцията е свързана с родопския край и повечето от творбите са посветени на 
Родопите, бита и културата на хората на планината. Има уникална колекция на 
тема Орфей в изобразителното изкуство.  

Оказва методическа помощ на художествените сбирки в Славейно и 
Момчиловци. 

Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ притежава богата 
колекция от над 150 хиляди експонати. Съхранява веществената памет на 
обитателите на най-високите части на планината през различните исторически 
периоди, от праисторическите времена до съвременността. Експозицията му е 
разположена върху 1300 кв.м площ и показва уникати от археологическо 
естество и от народното изкуство. Притежава богати архиви за културно-
историческото наследство на общината и област Смолян. В общината 
съществуват по-малки музейни сбирки в Момчиловци, Славейно, Широка лъка.  
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Държавен ансамбъл за народни песни и танци „Родопа” - с оркестър, 
хор, танцов състав и изпълнители с високи професионални качества. Има 45-
годишна професионална творческа история. В репертоара му са застъпени 
фолклорни музикални и танцови образци от всички фолклорни области на 
България. Ансамбълът е носител на държавни отличия.  

Читалища са общо 42, от които 30 имат съдебна регистрация, 25 са 
регистрирани и в Министерство на културата, 18 са субсидираните читалища.  

В процес на икономическа криза една от най-засегнатите области е 
духовната и културата. Община Смолян поддържа богат културен календар, 
наситен с разнообразни събития, който се явява естествено допълнение към 
туристическия сектор. Основните проблеми са свързани с финансирането на 
културни събития и организирането на културни прояви, трудното поддържане и 
съхранение на културните и историческите паметници и сгради. Културните 
институти и читалищата се финансират със средства от общинските бюджети и 
субсидии от Министерство на културата. Общ проблем за културно-
историческото наследство в областта са недостатъчните грижи за поддържане 
на паметниците на културата поради недостига на средства и подходящи 
механизми. В този смисъл са необходими инвестиции, свързани с 
реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, 
библиотеки и други обекти, свързани с културния живот. Необходимо е да се 
търсят алтернативни източници на финансиране.  

На територията на град Смолян има два стадиона, спортна зала и закрит 
плувен басейн. Спортната инфраструктура се нуждае от цялостен ремонт и 
реконструкция. Общинската администрация е предприела необходимите 
действия за стартиране на процедурите. Подобряването на условията за спорт 
в града са предпоставка за развитието на спортен туризъм.  

Учебните заведения на територията на общината с малки изключения, 
разполагат със собствена спортна база. 

Община Смолян подпомага дейността на 12 спортни клуба, развиващи 
дейност на територията на Общината. За добрата подготовка на състезателите 
им предоставя общинска база. Установен е спортен календар, който общината 
поддържа. 

В допълнение в с. Момчиловци има изцяло завършен комплекс „Сноуборд 
парк – Момчиловци”. Изграден със собствени средства на Спортен 
туристически клуб „Момчил адвенчър”, със съдействието на Община Смолян. 
Всяка година в сноуборд парка се провеждат зимни спортни състезания за 
децата от Момчиловци. В парка се предлагат рейлове, боксове и др. сноуборд 
съоръжения. Изградени са стена за катерене, чайна, ски и сноуборд гардероб. 
На туристите, желаещи да се насладят на туризма, се предлагат и други 
туристически предизвикателства: 

- пешеходни маршрути: Езеро „Момчил юнак” – Хайдушки поляни – хижа 
Момчил юнак – х. Преспа – с. Манастир – НАО „Рожен” – Сакарка Рожен – 
Роженски поляни; 
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- планинско колоездене по маркиран маршрут с дължина 200км. (от 
Комплекс „Сноуборд парк – Момчиловци” до гр. Велинград); 

- пейнтбол. 

Община Смолян ежегодно организира провеждането на Ученически игри по 
спортовете футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса, шахмат, лека 
атлетика, плуване и бадминтон. Мероприятията се подпомагат финансово от 
Община Смолян. Общината участва като съорганизатор на ученическите 
състезания „Защита от бедствия, аварии и катастрофи”, „Млад огнеборец”, 
„Златна рибка”, „Децата здрави и щастливи с футболната игра”, състезание по 
спортно катерене за купа „Христо Христов” и Детски футболен турнир за купа 
„Кока кола”.  

 
 

2. Брой и динамика на населението 

Демографският фактор е от изключителна важност за развитието на туризма 
на световно, национално, регионално и в частност – на общинско ниво. 
Населението, с основните си структурни характеристики и миграционни процеси, 
е сред водещите фактори за развитието на туризма в община Смолян.  
 

Процесът на намаление на населението на община Смолян започва преди 
1989 г. Общината е подложена от една страна на влиянието на редица фактори, 
като например демографски, социално-икономически и културно-исторически, 
отнасящи се до нейната територия, така и на действието на влияния и фактори, 
характерни за цялата страна. Основна роля за тенденциите в настоящата 
демографска ситуация играят фактори като раждаемост и смъртност, миграция, 
брачност и разводимост, етническа, религиозна, полово-възрастова и 
образователни структури на населението на общината. В допълнение върху 
демографската ситуация в община Смолян, влияние оказват и редица общи 
тенденции, които са характерни за европейските страни по отношение на 
тяхното демографско, социално и икономическо развитие. На тази база 
формирането на човешките ресурси в общината, в количествено и в качествено 
изражение се явява пряка последица от всички тези процеси.  

 
Брой на населението в Р България, Южен централен район, област Смолян 
и община Смолян, 2004-2012 г. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Р България 7761
049 

7718
750 

7679
290 

7640
238 

76065
51 

7563
710 

7504
868 

73272
24 

72820
41 

 

Южен 
централен 
район 

1571
181 

1560
975 

1554
200 

1545
785 

15381
42 

1528
220 

1513
510 

14711
07 

14622
52 

област 
Смолян 

1330
15 

1310
10 

1297
31 

1282
00 

12653
6 

1247
95 

1226
02 

12045
6 

11877
8 
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община 
Смолян 

4511
1 

 

4470
5 

 

4442
0 

 

4403
2 

 

43621 
 

4318
6 

 

4258
3 

 

40941 
 

40516 

Таблица 1 
Източник:НСИ 

 
За периода 2004-2012 г. населението на територията на община Смолян 

показва тенденция на намаление, като жителите на общината са намалели с 
4595 души или с над 10 %. От социална и демографска гледна точка, 
намалението на населението на общината ще доведе до намаляване броя на 
работната сила и възпроизводствения капитал в нея. По пози начин 
намалението на броя на населението се явява един от основните 
неблагоприятни фактори за развитието на общината през следващите 
десетилетия. 

 2004 200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Население – община 
Смолян 

4511
1 

 

447
05 

 

444
20 

 

440
32 

 

436
21 

 

431
86 

 

425
83 

 

409
41 

 

405
16 

Ръст на населението 
спрямо предходната 
година (%) 

0 -0.9 -
0.64 

-
0.87 

-
0.93 

-1.0 -1.4 -
3.86 

-
1.04 

Таблица 2 
Източник:НСИ 

 

 
Фигура 2 

Източник:НСИ 

 
 
 

3. Икономически анализ 
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 Общ икономически профил на община Смолян 

По икономически потенциал община Смолян заема едно от последните 
места сред българските общини. Тук са регистрирани около 2000 фирми със 
сравнително ниска производителност, а процентът на безработицата е над 
средния за страната (16.3%).  Същевременно община Смолян е важен търговски 
и туристически център и заема водещо място в икономиката на областта. Тук са 
съсредоточени над 80% от икономическия потенциал и се реализират над 2/3 от 
приходите на областта.  

В последните няколко години икономическата активност на община Смолян 
се характеризира с криза, изразяваща се в снижаване на икономическия 
потенциал и неблагоприятни структурни промени. Наред с това е  налице и  
хаотична поява предимно на малки предприятия – на случайни терени, което 
предизвиква проблеми в устройственото развитие и смесване на несъвместими 
производства. Като цяло е налице липса на съвременно оборудвани 
пространства, което довежда до неконкурентноспособност при привличането на 
местни и чужди инвеститори. 

Стопанските субекти в общината са общо 2085 (по данни от ОПР 2007-2013), 
от които: 

 806 са в сферата на търговията; 

 следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 276; 

 На трето място е преработващата промишленост с 225 стопански 
единици; 

 транспортът и съобщенията – 218; 

 строителството – 110 и др. 

С най-високи икономически показатели е търговията, следвана от туризма и 
услугите. 

 

Брутният вътрешен продукт и брутната добавена стойност по икономически 
сектори за община Смолян през 2009 г. са показани на Таблица 15. 

 

Година 
БДС по икономически сектори БДС, 

хил.лв. 
БВП, 

хил.лв. 

БВП на 
човек, 

лв. Аграрен Индустрия Услуги 

2009 г. 57,108 260,733 339,698 657,539 765,376 6,091 

Всичко: 657,539 = 
100% 8,7 % 39,7 % 51,7 %    

Таблица   
Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори за община Смолян 

 

От таблицата се вижда, че водещ сектор в общинската икономика са 
услугите (51 %), следва индустрията с 40% и аграрния сектор с 9%. Следва да 
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се отбележи, че делът на  индустрията в общинската икономика е по-висок от 
средния за страната (39,7% за община Смолян спрямо 31,3% за страната), както 
и делът на селското стопанство (8,7% за община Смолян спрямо 4,8% за 
страната).  

 

5. Анализ на инфраструктурна осигуреност на територията 

Транспортна инфраструктура  

Състоянието на пътищата е от основно значение за функционирането и 
развитието на общината. Поради ограничения, налагани от релефа, община 
Смолян се обслужва единствено от автомобилен транспорт. През територията 
на общината не преминават автомагистрали и първокласни пътища.  

Второкласен път Е86 – Пловдив – Смолян – Рудозем – граница с Република 
Гърция, е основната пътна артерия на общината и чрез нея се осъществява 
връзката с вътрешността на страната.  

Републиканската пътна мрежа на територията на общината е с дължина от 
181,414 км., от които 33,859 км второкласна пътна мрежа и 147,555 км – 
третокласна. Изградените републикански пътища с настилка са 98%. 

По-голямата част от общинската пътна мрежа е без настилка – 294,1км., 
пътищата с настилка са 189,5 км. 

Състояние на 
настилките 

Пътища 
II клас 
(км ) 

Пътища III 
клас ( км ) 

Общински 
пътища (км) 

Общо (км) РПМ съст. 
в % 

ОПМ 
съст. 
в % 

Добро 14,901 31,896 51,0 97,797 25,8 10,6 

Средно 5,525 26,763 66,8 99,088 17,8 13,8 

Лошо 13,433 88,896 364,8 (294,1 
без 
настилка) 

467,129 56,4 75,6 

Общо 33,859км 147,555км 482,6км 664,014км 100% 100% 

  

 

Както може да се види от таблицата, по-голямата част от пътищата са в 
лошо състояние – 467,129км, или 70,4%, в средно състояние са 14,9% и в добро 
състояние са едва 51км, или 14,7%. Голяма част от пътищата са без настилка, 
липсват изградени отводнителни и укрепителни съоръжения. 

От изключително важно значение за развитието на туризма е развитието на 
републиканската пътна мрежа. 

Изводи за транспортната инфраструктура:  
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 От ограниченията налагани от релефа и липсата на друг вид 
транспорт, транспортната инфраструктура е проблем №1 на 
Общината; 

 Общинската пътна мрежа е в лошо състояние. Много от 
населените места са свързани с черни пътища, по-голямата част 
от пътищата са изградени преди 20 години и настилката е 
амортизирана; 

 Пътната маркировка и сигнализация е стара и не е изградена 
спрямо изискванията на нормативните актове. 

 

 
ЧАСТ 2. SWOT анализ на туризма на територията на община Смолян 

 

Силни страни Слаби страни 

 Многообразие на природни и 
антропогенни ресурси за устойчиво 
развитие на всички видове и форми 
на туризма; 

 Съхранена природна среда; 

 Преобладаващ планински релеф, с 
уникални форми и значителен 
рекреационен потенциал;    

 Комфортни  климатични условия – 
прохладно лято и мека зима, 
средиземноморско климатично 
влияние;  

 Благоприятно географско 
разположение с близост до Егейско 
море; 

 Биологично разнообразие и 
съхранени местообитания; 

 Значителни водни ресурси – езера, 
реки, водопади, язовири – 
предпоставка за развитие на воден 
туризъм;  

 Общината е част от южното 
културно направление /Via 
Diagonalis/ + „Родопи” с културно 
напластяване от един или два 
исторически периода; 

 Значителен археологически, 
исторически, архитектурно-
строителни и художествени 

 Проблеми в  инфраструктурното 
осигуряване във връзка с 
планинския релеф; 

 Недостатъчно популяризирана 
туристическа дестинация; 

 Недостатъчно използване на 
природните дадености на 
общината; 

 Начален стадий на развитие на 
публично – частните партньорства; 

 Липса на маркетингова стратегия 
за развитие на туризма; 

 Липса на обособени културни 
пейзажи; 

 Трайна тенденция към намаляване 
броя на населението на общината; 

 Отрицателен естествен и 
механичен прираст; 

 Ясна тенденция към застаряване 
на населението; 

 Финансови затруднения при 
поддържането на базата за 
културни и спортни активности;  

 Липса на друг вид транспорт освен 
пътния. Лошо техническо 
състояние на пътната мрежа; 

 Липса на достатъчно паркоместа; 
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недвижими културни ценности от 
местно и национално значение; 

 Богат културен календар - народни 
традиции и културни обичаи; 

 Сравнително висок процент на 
население с висше образование и 
същевременно нисък процент на 
население със средно и основно 
образование; 

 Община Смолян е важен 
туристически център и заема 
водещо място в икономиката на 
областта; 

  

 

Възможности Заплахи 

 Развитие на зимните спортове; 

 Развитие на актуални видове 
туризъм – еко и селски туризъм; 

 Адаптация на НКЦ в градската 
среда и формиране на културни 
зони; 

 Изграждане на туристически 
маршрути и културна индустрия; 

 Създаване на информационна 
система на културно-
историческите ресурси; 

 Обвързване на единични НКЦ в 
групови с цел опазването им;  

 Развиване на трансгранични 
проекти за развитие на 
транспортна инфраструктура; 

 Отваряне на ГКПП  Рудозем – 
Ксанти; 

 Разширяване ролята на 
регионалните и местни власти в 
провеждането на държавната 
политика в областта на туризма; 

 Преодоляване на 
диспропорциите в развитието на 

 Намаляване на 
биоразнообразието; 

 Нарушаване на природната среда, 
чрез изграждане на 
инфраструктура и производствени 
мощности; 

 Замърсяване на водните ресурси; 

 Нарушаване на материалната, 
образната и функционалната 
автентичност и съхраненост на 
НКЦ; 

 Понижаване на научната и 
художествена стойност на НКЦ; 

 Нарушаване на експозиционна 
среда на НКЦ и понижаване на 
значението на обекта за средата и 
обществото; 

 Невъзможност за обвързване на 
нематериално и материално 
недвижимо и движимо културно 
наследство; 

 Намалението на населението на 
общината води до намаляване 
качеството и броя на работната 
сила и възпроизводствения 
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туризма на регионално ниво; 

 Активизиране дейностите на 
туристическите информационни 
центрове в община Смолян; 

 Подобряване на квалификацията 
и уменията на персонала, зает в 
сферата на туризма; 

 Създаване и поддържане на 
актуална база – данни на 
туристическите ресурси в 
общината; 

 Внедряване на системата 
мобилен екскурзовод; 

 Активизиране на контактите 
между академичната среда и 
туристическата индустрия; 

  

капитал в нея; 

 Задълбочаване на проблемите в 
пътната инфраструктура. 

 Вероятни рецесии и кризисни 
явления; 

 Развитие на конкурентни 
дестинации; 

 Влошаване параметрите на 
околната среда; 

 Неефективни маркетингови 
кампании; 

 

 
 

ЧАСТ 3. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ 
 
 

1. Визия 
 

ОБЩИНА СМОЛЯН – 

ЦЕНТЪР С УСТОЙЧИВО РАЗВИТ ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ, 
ПРЕДЛАГАЩ УНИКАЛНИ АТРАКЦИИ И РАЗНООБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА АКТИВНА ПОЧИВКА НА ГОСТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 

 

2. Стратегически цели: 

 Съхраняване и устойчиво използване на природните ресурси. 

 Опазване, пълноценно представяне и трайно насищане със 

съвременни функции на културното наследство. 

 Подобряване на инфраструктурата и повишаване качеството на 

туристическия продукт. 

 Утвърждаване на община Смолян като конкурентна туристическа 

дестинация за устойчив целогодишен туризъм. 
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3. ПРИОРИТЕТИ  

Приоритет 1: Добро управление за балансирано развитие на 

туризма. 

Мерки: 

1. Оптимизиране работата на туристическите информационни центрове на 
територията на община Смолян и осигуряване на квалифицирани човешки 
ресурси.  

2. Подобряване уебсайта на Туристически информационен център – Смолян, 
актуализация, популяризиране и мониторинг на посещенията в него. 

3. Прилагане на мерки за стимулиране събираемостта на туристически данъци 
и такси от средствата за подслон и местата за настаняване в общината. 

4. Картиране и създаване на единна система от цифрови модели на маршрути 
и GPS координати на забележителности. Спазване на единни стандарти при 
поставяне на маркировка. 

5. Прилагане на ПЧП механизмите и финансовия инженеринг при управление 
на туристическите обекти. 

6. Разработване на програми за специализиран мениджмънт на туристическите 
обекти. 

7. Улесняване достъпа до туристическите обекти посредством изграждането на 
платформи за хора с увреждания. Подобряване на туристическата среда в 
туристическите обекти. 

8. Повишаване уменията и квалификацията на кадрите, работещи в 
туристическия сектор посредством включването им в професионални 
квалификационни и преквалификационни курсове по програмите за 
административен капацитет и развитие на човешките ресурси. 

9. Внедряване и налагане на бранд за екологично чиста продукция „БиоРодопи” 
или „Зелени Родопи” с цел по-добра разпознаваемост на района в сферата 
на екологичното хранене и биоземеделието. 

10. Създаване на условия и подкрепа от страна на Община Смолян за 
разработване и реализиране на проекти в сферата на туризма. 

11. Сътрудничество при разработване и прилагане на политиката в областта на 
туризма между институции, бизнес и НПО. 
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Приоритет 2: Развитие на зимния и ски туризма. 

Мерки: 

1. Изграждане на Спортно-туристически център „Перелик” 

2. Разработване и маркировка на маршрути за зимен туризъм (преходи със 
ски и снегоходки) 

3. Разширяване на мрежата от ски-писти и лифтови съоръжения в к.к. 
Пампорово. 

4. Подкрепа за развитието на местни ски-центрове в близост до малките 
населени места и популяризирането им („Картола“, „Кайнадина“, „Гела“). 

5. Провеждане на ски и сноуборд състезания от национален и 
международен ранг с активното съдействие на община Смолян. 

6. Провеждане на състезания по ски-ориентиране и ски – бягане в 
местностите Смолянски езера и Хайдушки поляни, Роженски поляни, с. 
Стойките и др. 

 

 

Приоритет 3: Развитие на алтернативни форми на туризъм: 

културно-познавателен, екологичен, селски, приключенски, 

ловен, риболовен и конгресен туризъм. 

Мерки: 

1. Организация на културни събития – тематични фестивали, концерти, 
изложения и провокиране на туристическото търсене в община Смолян по 
времето на тяхното провеждане. 

2. Разработване на новите туристически обекти Момчилова крепост, Калето 
при с. Кошница и Калето в местността Турлука, базиликата в с. Гела чрез 
развитие на  съпътстващи ги атракции и включването им в тематични 
културно – познавателни турове. 

3. Промотиране на религиозните храмове на територията на община 
Смолян (църкви, параклиси, джамии) като обекти за развитието на 
културен и поклоннически туризъм и включването им в тематични турове. 

4. Пълноценно и устойчиво използване на разнообразието от растителни и 
животински видове за развитие на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. 
орнитоложки, фотолов и др. 

5. Реновиране и социализиране на парковата среда около Културния 
комплекс на града. 

6. Популяризиране на експозицията на РИМ „Стою Шишков” и най-
атрактивните артефакти с национално значение.  
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7. Ревитализиране на експозицията на РИМ „Стою Шишков“ и музеите в 
малките населени места, и подпомагане организацията и промотирането 
на временни изложби и други алтернативни форми за културни прояви в 
залите на музея. 

8. Разкриване на нови обекти и внедряване на нови съвременни функции, 
ревитализиране на сгради – недвижими културни ценности, представящи 
традицонната родопска архитектура (Кирил Маджарова, Хаджи Чонева, 
Гьорджева къща и др. реституирани, при възможност за прилагане на 
ПЧП) 

9. Организиране на фотопленери и последващи фотоизложби, целящи да 
подсилят интереса към Родопите и по-конкретно към община Смолян като 
дестинация с богати възможности за практикуването на алтернативни 
форми на туризма. 

10. Активно промотиране на потенциала на общината за развитие на 
екстремен, риболовен и ловен туризъм включително на страниците на 
чуждоезични печатни издания и уебсайтове извън пределите на страната. 
Разработка на масирана кампания за промотиране на Средни Родопи. 

11. Налагане на община Смолян като дестинация за сватбен туризъм. 
Ревизия на туристически обекти, подходящи за извършване на брачни 
ритуали на открито и промотирането им.  

12. По-активно промотиране на СПА и уелнес туризма. Активно 
сътрудничество със съседни общини (Девин, Баните), с цел създаване на 
съвместен туристически продукт, включващ използването на минералните 
води като ресурс за туризъм и рекреация. 

13. Развитие на конгресен туризъм – осигуряване на необходимото 
оборудване на семинарните зали на хотелите, обучение на персонала, 
активна реклама.  

14. Подкрепа за ежегодно организиране на тематични фестивали, 
популяризиращи природното и културно наследство на района, 
традициите, обичаите, местната кухня, местните продукти  и налагането 
им като събития, утвърждаващи района като дестинация за фестивален 
туризъм. (например иновативното културно събитие „Родопи фест”, July 
Jazz, Фестивал на дивите цветя в Родопите).   

 

Приоритет 4: Разработване на туристически продукти, маршрути 
и нови туристически атракции. 

 

Мерки: 

1.     Разработване на нови туристически продукти и маршрути и 
рехабилитация на съществуващи 
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1.1.  Прочистване и маркиране на пътека до местност „Белия камък”, манастир 
„Свети Пантелеймон” и крепост „Калето” в местността Турлука. 

1.2.  Маркиране на пътека Дунево – параклис „Св. Пророк Елисей” – с. Хасовица 

1.3 Подновяване на инфраструктура за достъп и маркировка до туристическа 
забележителност „Киселчовски водопади“.  

1.3. Прочистване и укрепване (в партньорство с община ДЕВИН) на път с. Мугла 
– резерват Казаните – с. Тешел (18 км.).  

1.4. Прочистване на пътека до Смолянски водопад и изграждане на обезопасена 
площадка за наблюдението му. Проучване на възможността за ПЧП и 
изграждането на малък атракционен парк (въжена градина) в зоната около 
водопада с цел популяризирането му като атрактивна природна 
забележителност. 

1.5. Разбработване на нови маршрути в буферната зона на резерват 
„Сосковчето”. Прочистване и маркиране на съществуващи стари пътеки и 
социализирането им за достъп с цел разнообразяване на туристическия 
продукт, предлаган на територията на екопътека „Каньона на водопадите” (напр. 
стар римски път, водещ до Черешов връх).  

1.6. Ревизиране на настоящите маркирани екопътеки и екомаршрути и 
подновяване на маркировката и подмяна на съоръженията по тях при 
необходимост. Изготвяне на подробен списък и карти с туристически маршрути 
и екопътеки на територията на община Смолян. 

1.7. Подобряване на маркировката за велотуризъм. Насърчаване изграждането 
на нови велосипедни трасета около града. Ревизиране на старите горски 
пътища в общината и проучване възможността за изграждане на трасета за 
велосипеден туризъм. 

1.8. Проучване възможностите за социализиране на вече картирани пещери в 
Община Смолян с цел привличане на туристопоток и разнообразяване на 
туристическото предлагане на територията на общината.  

1.9. Разработване на трансгранични маршрути за пешеходен, конен и 
велотуризъм.  

1.10. Разработване на тематични маршрути за културен туризъм в Средни 
Родопи и в партньорство със съседни туристически райони, напр. Възрожденски 
паметници, Военни паметници, Религиозни храмове, и т.н.  

1.11. Проучване потенциала на социалистическите паметници и възможностите 
за включването им при разработване на туристически продукти. 

1.12. Изграждане на къмпинг зона за палатки, каравани и кемпери на 
територията на община Смолян във връзка с повишеното търсене на този вид 
почивка сред природата. 

 

2. Разработване на атракции 
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2.1. Изграждане на панорамна площадка (по подобие на панорамна площадка 
„Орлово око” над село Ягодина) на Орлова скала под връх Изворец (Кайнадина). 

2.2. Осветяване с художествено осветление на скала Турлука за нощни 
фотографски турове. 

2.3. Закупуване на оборудване и разработка на аудиогид за градски турове в 
Смолян.  

2.4. Изграждане на укрития за фотолов на птици, диви кози и кафява мечка. 

2.5. Проучване на възможностите за създаване на зона за отдих край 
микроязовир „Лагера” с места за пикник и почивка и възможност за наемане на 
лодки, водни колела и каяци под наем и практикуване на зорбинг във вода.  

2.6. Използване потенциала на закритите рудници в община Смолян и 
проучване възможността за развитие на минен туризъм по примера на редица 
западноевропейски общини с подобен потенциал. 

2.7. Подобряване на достъпа, маркировка и социализиране на археологически 
обект Градището, м. Мече селище, с. Гела. Трасиране и маркиране на 
туристически маршрути до обекта.  

2.8. Благоустрояване и изграждане на достъп до пещера „Ледницата“, с. Гела. 

2.9. Проучване на 6 тракийски могили в местност „Бабината вода“, с. Широка 
лъка.  

2.10. Проучване на 20 надгробни могили, придобили статут „Национално 
значение“ с Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. и регистрирани от 
археолозите в РИМ-СМОЛЯН. 

2.11. Проучване, експониране и социализиране на тракийска крепост „Турлата“, 
с. Стикъл.  

2.12. Разработване на маршрут със съответната маркировка по запазените 
участъци от трасето на централен презродопски римски път. (Турян – Кошница – 
Буката – Сивино – м. Кузу баир)  

2.13. Разкриване на музеи на открито и демонстрационни центрове, свързани с 
културно наследство и традиции. Търсене на възможности за създаването на 
Археологически музей на открито „Средновековен Смолян” в местността 
Могилата край града. 

2.14. Проучване възможността за надграждане на проект „Момчилова крепост – 
митовете оживяват” чрез изграждане на туристическа атракция – зъбчата 
железница от подножието до върха на крепостта.  

2.15 Развиване на историческа местност с национално значение – връх 
Средногорец в близост до с. Полковник Серафимово, известна като „Родопската 
шипка”, чрез създаване на съвременен информационен център – атракция, 
представящ историята на местността и важността и за Родопите, оформяне на 
парковото пространство с подходяща експозиция за представяне на 
историческите факти.  
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2.16 Подкрепа за развитието на дейността на Планетариум – Смолян – 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, ревитализация на вътрешните 
пространства, разработване на нови програми, осигуряване на необходимото 
оборудване и др.  

2.17 Подкрепа за развитието на атракции сред природата, ориентирани към 
деца и семейства – например еко-паркове, предоставящи възможности за 
физически и образователни активности за деца и родители.   

2.18 Създаване на Детски научен център (Детски образователен музей) за 
осигуряване на възможност за интерактивно учене и организиране на ателиета 
за деца и родители, представящи природното, културно и историческо 
наследство на региона.  

2.19 Възстановяване на съществуващите и обособяване на нови места за спорт 
и отдих в града и малките населени места, за налагане на общината като място 
за активна почивка и здравословен начин на живот.  

2.20 Ремонт и реконструкция на съществуващата спортна инфраструктура – 
стадиони и прилежащи обслужващи сгради към тях, закрит плувен басейн, 
спортна зала, многофункционална спортна площадка, изграждане на открит 
плувен басейн за предоставяне на съвременни условия за спорт и 
утвърждаване на града като място за подготовка на спортни отбори и спортен 
туризъм.  

 

Приоритет 5: Регионален туристически клъстер 

 

Мерки: 

1. Подновяване функционирането на създадения през 2006 туристически 
клъстер. 

2. Ревизиране и актуализиране на стратегията за развитие на клъстера в т.ч. 
на услугите, които той предлага за членовете си.  

 

Приоритет 6: Маркетинг и промоция на туристическия продукт 

 

Мерки: 

1. Участие на община Смолян в регионални, национални и международни 
туристически изложения. 

2. Налагане и популяризиране на вече създадените бранд и слоган на 
Туристически регион „Средни Родопи”. 

3. Актуализиране на информацията за туристическите обекти и потенциала 
за туризъм в община Смолян, за да се установи дали е в съответствие с 
потребителските очаквания, и издаването на нови рекламно – 
информационни материали. 
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4. Организиране на инфо-турове и опознавателни обиколки за журналисти и 
туроператори, целящи да запознаят по-широк кръг от заинтересовани 
страни с потенциала за развитие на целогодишен туризъм в община 
Смолян. 

5. Поставяне на билборд реклама на община Смолян на поне три възлови 
места / например ГКПП Маказа – Нимфеа; ГКПП Златоград – Термес и 
ГКПП Славеево - Кипринос/.  

6. Широкообхватна рекламна кампания на страниците на фирмените 
издания на някои от авиопревозвачите, опериращи в България. 

7. Активни контакти с чуждестранни НПО в сферата на туризма и 
туристическото търсене/предлагане. Търсене на възможности за участие 
в съвместни партньорски проекти за утвърждаване на община Смолян 
като дестинация за четирисезонен туризъм. 

8. Търсене на възможности за създаване на комбинирани туристически 
пакети „планина – море” между български и гръцки туроператори, с цел 
разнообразяване и обогатяване на туристическото предлагане. Активно 
сътрудничество с Р. Гърция. 

 

 

ЧАСТ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Законът за туризма гласи, че общинските администрации са институциите, 
отговорни за развитието на туризма на местно ниво. Това се осъществява 
чрез програми за развитие на сектора, категоризация на туристически обекти, 
подпомагане на местното предлагане на пазара, обслужване на туристите, и 
не на последно място – чрез упражняване на контрол.  

Настоящата стратегия е базирана на Общинския план за развитие на 
Община Смолян за периода 2014 – 2020г. Създаването на подходящи 
условия за развитието на туризма е една от основните цели на дейностите и 
мерките, заложени в ОПР 2014-2020 по отношение на подобряване на бизнес 
климата в общината, инфраструктурата, опазването на околната среда, 
превенцията и адаптацията към климатичните промени, партньорствата на 
регионално и международно ниво, подобряване на административния 
капацитет и условията на здравеопазването.  

Дейностите, касаещи развитието на инфраструктурата за целите на туризма, 
и планирането на туризма са изцяло в ръцете на общината. Местната власт 
трябва да е отворена към туризма, вземайки предвид интересите на 
туристическия бранш, на местната общност и на институциите, отговорни за 
опазването на природното и културно наследство. Именно поради този факт 
всички политики в туризма /маркетингови, управленски/ следва да се 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

осъществяват съвместно, чрез включването на всички заинтересовани 
страни. 

 

Единствено по този начин е възможно постигането на визията за развитие на 
община Смолян в сферата на туризма – чрез разнообразие и обогатяване на 
туристическото предлагане, повишаване качеството на обслужване и 
атрактивността на туристическия продукт и чрез постигане на устойчивост по 
отношение на туристическите атракции, тяхното стопанисване и опазване. 

 

Важен момент от цялостното управление на туризма на местно ниво е 
активизирането на туристическия информационен център и мрежата от 
центрове на територията на общината. Центровете биха могли да 
изпълняват многостранна роля на координатор и медиатор между общината 
и заинтересованите страни, както и за подобряване имиджа на дестинацията 
пред туристите. 

Анализът на туристическото търсене показва, че потребността на туриста е 
свързана с богатото разнообразие на предлагането и високият стандарт за 
качество. Именно това са и двата фактора, привличащи туристи към 
определена територия. Разнообразието в предлагането на туристически 
услуги и атракции е основната причина за по-продължителния престой на 
туриста в дадено място. Не на последно място, важно е да се наблегне и на 
сигурността на туристическите обекти. 

 

Основният извод, който може да се направи на базата на SWOT – анализа е, 
че за да се реализират силните страни на община Смолян посредством 
възможностите, които притежава, са необходими последователни, 
координирани и съвместни действия между общината и всички 
заинтересовани страни, работещи за развитието на туризма – браншови 
организации, НПО сектор, хотелиери, ресторантьори, туристически 
оператори, медии и др.  

 

 

Настоящият документ е изготвен от „ДИ ПИ ВЮ“ ЕООД в рамките на договор № 
ПНО-ОП-14.02-8/ 25.02.2014 г. в изпълнение на проект „Успешно прилагане на 
политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, Договор № 13-13-134/27.11.2013 г. 
по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритет I „Добро 
управление“, Подприоритет II „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики“, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. 


