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ФАКТОРИ И РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛИ 

АНЕЛИЯ ИВАНОВА 

 

Общи социално-икономически фактори 
/политически, икономически, демографски, 
социално-психологически, състояние на 
общата инфраструктура и др./ 
Община Кърджали е фактор на социална и 
етническа толерантност в региона. Като 
административен и културен център на област 
Кърджали, общината е средище на 
политическите и икономически изяви на 
обществото, характерни за социално-
психологическия климат на национално ниво. 
Община Кърджали е важен икономически 
център на Южен централен район и опорен на 
Област Кърджали. Равнището на предлаганите 
бизнес услуги в общината е задоволително по 
отношение на туристическия пазар и бележи 
ръст през последните години. 
Промишлеността е способна да задоволи 
нарастващите потребности на туристическата 
индустрия в региона, свързана със 
строителство, обзавеждане, производство и 
поддържане на машини, хранителни продукти, 
продукция от селско и горско стопанство, 
производство на сувенири, транспорт, услуги 
и др. 
Тенденциите в развитието на заетостта и 
безработицата не показват съществени 
изменения през последните години. 
Трудовият пазар има сравнително 
неограничени възможности за предлагане на 
квалифицирана работна ръка за реализиране 
на туристически услуги. Трудолюбивото и 
образовано, сърдечно и гостоприемно 
население в активна възраст определя 
възможностите за повишаване на обема и 
качеството на предлагания туристически 
продукт. Демографските процеси за региона са 
характерни за Южен централен район, 
съседните общини и области. В общината 
организираната и битовата престъпност са на 
много по-ниско равнище, отколкото средните 
за страната. Селищната мрежа на община 
Кърджали е сравнително добре балансирана. 
Състои се от един град и 117 села. Подходяща 
е за предлагането и реализирането на 
нарастващ пакет туристически услуги, 

запазвайки характера и бита на селищните 
образувания. 
Пътищата в община Кърджали, макар и в 
недобро състояние, са изградени до всяко 
населено място и до по голяма част от 
туристическите обекти. Пропускливостта им е 
относително добра и имат възможност да 
поемат значителен поток от туристи и 
почиващи. 
До основния туристически обект на община 
Кърджали и областта - античният и 
средновековен град Перперикон 
/Хиперперакион/, за осигуряване на достъп, 
отговарящ на изискванията на всички групи 
посетители, се изгражда разклонение на 
републикански път Ш-5071, Чифлик - 
Мургово - Горна Крепост - Черноочене. 
Електрифицирани са всички населени места. 
Енергийната мрежа може да поеме 
допълнителни натоварвания, свързани с 
разрастване на туристическата индустрия. 
Водоснабдени са 90% от населените места в 
общината, като голяма част от останалите са 
частично водоснабдени. Периодично при 
засушавания в някои селища, отдалечени от 
гр. Кърджали, се налага режим на 
водоползването, но общите условия за 
туризъм и курортно дело на територията на 
по-голяма част от общината по отношение на 
качествата на водата,са по-добри от средните 
за страната. Високата водоснабденост на 
населените места, наличието на добри, в 
количествено и качествено отношение 
водоизточници, са предпоставка за развитието 
на предлаганите туристическите услуги. За 
подобряване на условията за различните 
форми на туризъм в малките населени места е 
необходимо да се експлоатират местни 
водоизточници и да се въведат ефективни 
системи за изразходване на водните ресурси. 
Канализация е изградена в гр. Кърджали, но 
липсата на такава в зоните за отдих около 
яз. „Кърджали", яз. „Студен кладенец" и др., 
все още не е пречка за предлагане на 
качествени туристически услуги. 
Налагащата се напоследък мобилна 
телефонизация на населението до голяма 
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степен компенсира някои от недостатъците на 
стационарната телефонна мрежа. 
Телекомуникационните възможности на 
региона отговарят на най-съвременните 
изисквания за комуникации. 
Здравеопазването в общината е осигурено от 
добре развита мрежа на болнична и 
доболнична помощ. Здравната инфраструктура 
е подходяща за развитие на туристическия 
пазар. Възможностите за предлагане на 
здравна помощ са на високо ниво за цялата 
територия на общината. 
Професионалните гимназии в гр. Кърджали, 
предлагащи професионална подготовка в 
широк диапазон от специалности с 
преподаване по: икономика, строителство, 
селско и горско стопанство, машиностроене, 
електротехника и електроника, 
машиностроене, туризъм, облекло и дизайн и 
наличието на филиала на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски", са важна 
предпоставка за повишаване на качеството на 
предлагания в общината туристически 
продукт. 
 
Природни туристически ресурси/ релеф, 
климат, води, почви, флора и фауна/ 
Град Кърджали е средищен град на 
Кърджалийския регион. От началото на 
миналия век е административен, 
икономически, политически, културен, 
спортен и туристически център на област 
Кърджали и Източните Родопи. 
Местоположението на общината е подходящо 
за предлагане на широк спектър на 
туристическите услуги, популярни на 
регионалния и международен туристически 
пазар. 
Релефните форми в община Кърджали са 
определяща част от типичния за Източните 
Родопи пейзаж. Характерния източно-
родопски ландшафт, съчетан с живописни 
речни долини и крайбрежията на 
яз. „Кърджали" и яз. „Студен Кладенец", са 
обект на постоянен туристически интерес. 
Климатичните характеристики благо-
приятстват отглеждането на топлолюбиви 
култури, целогодишния дърводобив, 
продължителното пасищно животновъдство, 
туризма и не препятстват развитието на 
комуникациите. В сравнително редки случаи 
се проявяват неблагоприятни метеорологични 
явления - смерч, поледици, слани. С по-
неблагоприятно проявление са поройните 
извалявания, които са причина за бързото 
покачване на водите в реките, и градушките. 
Заедно с хидро-климатичните характеристики 

и релефните особености на общината, 
наличието на големи водни басейни, 
незамръзващи през зимата, оказват значително 
пряко и косвено влияние върху стопанската й 
специализация в различните отрасли на 
икономиката и особено в туризма. 
Почвите в общината са подходящи за 
производство на селскостопанска продукция, 
отговаряща на изискванията за екологично 
чисти храни, необходими за посрещане на 
нарастващите изисквания при предлагане на 
туристически услуги. Водните ресурси на 
територията на общината са значителни. Река 
Арда, р. Върбица, р. Боровица, р. Перперек и 
притоците им, меандрите и ждрелата, които 
образуват и язовирите „Кърджали", „Студен 
кладенец", „Боровица" и др., са уникални по 
своята същност. Обект са на постоянен, 
целогодишен ваканционен, воден, риболовен, 
екологичен туризъм и др. Запазените различни 
горски екосистеми са благоприятна 
предпоставка за значително фаунистично 
разнообразие, като част от дивите животни 
(яребици, зайци, лисици, вълци, дива свиня, 
сърни, и чакали, риба) имат висока стойност за 
ловния туризъм. 
За опазване на биологичното разнообразие в 
екосистемите в района и на естествените 
процеси, протичащи в тях, както и на 
характерни и забележителни обекти на 
неживата природа и пейзажи, за защитени 
територии в община Кърджали са обявени: 
 
Защитени местности 
"Средна Арда" с площ 420,0 ха в землищата 
на селата Звезделина и Висока поляна. 
За опазване на местообитанията и популацията 
на редки и застрашени видове растения и 
животни, в т. ч. Египедски и белоглав лешояд, 
черен щъркел, син скален дрозд, скална 
зидарка, прилепни колонии и съхраняване на 
източнородопски ландшафт. 
"Юмрук скала"/"Юмрук кая"/ е 346,0 ха, в 
землището на с. Калоянци. 
За опазване местообитанията и популации на 
редки и застрашени видове растения и 
животни, в т.ч. белоглав лешояд, белоопашат 
мишелов, син скален дрозд, скална зидарка, 
тракийски кеклик 
"Каменната сватба" край с. Зимзелен е с 
площ 5,0 ха. Това "произведение" на 
природата представлява скални образувания, 
оприличени като сватбено шествие; От 
с. Сипей тръгваме по пътя за с. Повет и 
стигаме в подножието на южната страна на 
Вкаменената сватба при с. Зимзелен. Това 
"произведение" на природата, представлява 
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скални образувания, сред които човешкото 
въображение отличава форми на хора, коне, 
птици, стълбове, обелиски, изваяни от 
вулканични туфи, моделирани от външните 
земни сили - слънце, вода, ветрове, в 
продължение на милиони години. 
Присъствието на метални окиси - железни и 
манганови, им придава богато разнообразие в 
розово, жълто, червеникаво, керемидено. 
Народната фантазия е оприличила тази 
прекрасна природна композиция като сватбено 
шествие и го е свързала във вълнуваща 
легенда, в която доброто побеждава злото. 
Легендата разказва, че млад хубав момък се 
влюбил в девойка от съседното село и залинял 
от любовна мъка. Бащата разбрал сина си и 
откупил хубавицата с пълен тас жълтици. 
Вдигнала се голяма сватба. Задумкали тъпани, 
писнали зурни. Взели момата от съседното 
село и тръгнали за Зимзелен. Отпред, качена 
на муле, нагиздена вървяла булката със 
закрито лице. До нея вървял свекърът, а най-
отзад - щастливият жених. След като минали 
малката рекичка, която се намира пред 
с. Зимзелен, духнал вятър и открил лицето на 
булката. Свекърът го зърнал, занемял от 
красотата му и нечисти мисли щукнали в 
главата му. Разбрал това, вятърът се разбеснял, 
разфучал и вкаменил булката заедно с мулето. 
След нея вкаменил свекъра и цялата сватба. 
Останал само момъкът, вцепенен от мъка и 
ужас. Заплакал той, навел глава и помолил 
вятъра и него да вкамени. Вятърът изпълнил 
молбата му, а от сълзите, които клетият момък 
изплакал се образувало малко езерце. 
Формирането на Вкаменената сватба е 
започнало още преди около 30 милиона 
години, когато целите Източни Родопи са били 
дъно на топло плитко море, което било 
непрекъснато разтърсвано от нестихващ 
подводен вулканизъм. От утаената вулканична 
пепел и скални късове се образували красиви 
скали - риолитови вулканични туфи. След 
оттегляне на морето и издигане на морското 
дъно те излезли на повърхността и били 
подложени на формиращото действие на 
външните земни сили. Бавно и постепенно в 
продължение на векове под тяхното действие 
се е оформил този природен феномен. 
„Скален прозорец" е с площ от два декара в 
землището на с. Крушка и представлява 
скален мост, висящ във въздуха, с отрязано 
платно. В недалечно геоложко минало 
колоните на моста са били три, еднакво 
високи, но природните сили са разделили 
платното между втората и третата колона, 
която днес представлява огромна гъба, чиято 

гугла е част от платното. Височината на моста 
е 10 м, дължината 15 м, а широчината 7 м. 
Дебелината на платното е 1.5 м. Цветовото 
разнообразие внася допълнителен естетически 
елемент на този природен феномен. Колоните 
са зелени, изградени от масивни зелени туфи, 
без наслояване. Платното е бяло, изградено от 
тънки прослойки бели варовици, много 
устойчиви на ерозионните процеси. 
Голяма част от "Констински дол" е образувана 
от подобни скални феномени и маршрутът 
през него е едно незабравимо преживяване. 
Достъпен е за маршрутен туризъм с 
квалифицирани планински водачи. 
Посещенията маже да се съчетават с 
посещения до Тракийско светилище „Пещера 
утробата " и укрепена църква между река Арда 
и река Боровица. 
„Венерин косъм" е вид много красива папрат, 
в землището на с. езбарци, по пътя за 
гр. Ардино. След като минем моста на река 
Кьошдере, на около 200-300 м вляво от шосето 
се отделя черен път. Той ни довежда до река. 
Преминаваме на отсрещния бряг и тръгваме 
успоредно на реката. Това е десният й бряг. 
Отсрещният ляв бряг е стръмен, почти 
отвесен. Тук се намира третото за страната 
находище на красивата папрат Венерин косъм, 
на която не случайно са дали името на 
богинята на красотата и любовта. Венериният 
косъм изисква специални екологични условия. 
Расте само при закътани, топли, влажни места, 
върху бигорови-варовити скали и при 
постоянна температура и влага. Не понася 
задушване, а при по-ниска от 10 градуса 
температура загива. Кърджалийското 
находище е обявено за защитена местност през 
1970 г. Папратта Венерин косъм е включена в 
Червената книга в категория редки видове. 
 
Природните забележителности 
"Скални гъби" е с площ 5,0 ха , в землището 
на с.Зимзелен. Представлява „поникнали гъби" 
с хармоничните форми на естествени гъби. 
С розово напетнени пънчета, със зеленикави 
гугли, те са неописуемо красиви. Височината 
на пънчетата и диаметърът на гуглите е около 
2.5 м. Изваяни са от риолитови вулканични 
туфи. Розовият цвят се дължи на минерала 
клиноптилолит, а сивите пънчета са от 
манганови конкрекции. Минералът селадонит 
придава зеленият цвят на гуглите. Туфите, от 
които са се формирали гъбите, са резултат от 
интензивна подводна вулканична дейност, 
датираща от времето на палеогена. 
"Скалните гъби" се намират напосредствено 
до асфалтиран път от общинската пътна мрежа 
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от гр. Кърджали за с. Стремци. Достъпът е 
възможен целогодишно и може да се 
комбинира с посещение до "Перперикон". 
"Реджеб тарла" е водопад в землището на 
с.Чилик с площ 0,1 ха и се намира на 
р. Ташалан. 
„Родопски силивряк" с площ 3,4 ха в 
землището на с. Прилепци. РОДОПСКИЯТ 
СИЛИВРЯК е от сем. Геснерови. Наричат го 
още ШАП, защото с него хората успешно са 
лекували опасната по животните болест шап. 
Нарича се още и РОДОПКА, заради това че за 
първи път у нас е открито в Родопите. Това 
растение има и още едно име, свързано с 
интересна древна легенда - ОРФЕЕВО 
ЦВЕТЕ. Когато митичните древногръцки 
същества вакханки разкъсали тялото на 
древния певец Орфей, от всяка негова капка 
кръв паднала на земята, поникнало красово 
цвете - цветето на Орфей. И понеже кръвта му 
била синя, благородна, тя обагрила цветето в 
красив син цвят. Според друго предание, това 
име има друго обяснение. Орфей бил не само 
музикант и певец, но и голям почитател на 
природата и отличен природолечител. 
Красотата на силивряка е била добре 
оценявана от древните римляни, които 
изобразявали лика му върху различни 
предмети. Намерени са монети от римско 
време с неговия лик. 
Силиврякът е реликтен вид, датира от 
терциера. До преди 1 500 000 години, това 
растение населявало цяла Европа и Азия. 
С настъпването на заледяванията, в началото 
на четвъртия век от историята на Земята, то е 
започнало да загива. Съхранило се е само в 
сенчести и скалисти места, влажни и дълбоки 
долове.  
Силиврякът е балкански ендемит, защото сега 
расте само в България и на някои места в 
Гърция. Расте в пукнатините на скалите. Той е 
многогодишно тревисто растение с тъмно 
зелени, елиптични, слабо назъбени листа, 
които образуват красива наземна розетка, от 
която излизат няколко безлистни цветоносни 
стъбла, с по няколко красиви сини 
фуниевидни цветчета. Цъфти през месец 
април. 
„Родопска горска майка", безхлорофилно 
растение паразит, с площ 1,7 ха в землището 
на с. Перперек. 
 
В региона има много пещери, които 
предизвикват постоянен туристически 
интерес. 
"Карангил"се намира до с. Широко поле и е 
образувана във варовикови скали, триетажна, с 

дълбочина 650 м. Обитава се от различни 
видове прилепи. В пещерата се намира и 
единственият в света паяк. 
"Иниклер" ("Стремските лабиринти") се 
намира до с. Стремци и представлява добре 
запазени галерии на мини за добив на злато (1-
111 в.от н. е., римски). Обща дължина 460 м. 
Галериите са подобни на лабиринт, откъдето 
идва и името им. 
"Снежинките" се намира до с. Снежинка (под 
с. Дъждовница). Седемте пещери се намират 
под средновековната крепост Хасара. Най-
голямата от тях е с дължина 110 м и излиза до 
крепостта като таен вход. 
"Тилкин" се намира до с. Опълченци, 
образувана е на скален венец с обща дължина 
125 м. Била е обитавана в древността. 
В пещерата са и единствените находища в 
света на сляп пещерен бръмбар. 
"Карабекирова" се намира до с. Глухар, 
образувана е на скален венец над р. Върбица. 
Пещерата е била обитавана от първобитни 
хора през неолита. 
"Бръжлянина" се намира до с. Висока поляна 
и е в близост до крепостта" Хисара". 
Обитавана е от прилепи. 
Специфичната флора и фауна, с представители 
на няколко фитогеографски и зоогеографски 
зони, с редки и изчезващи видове, включени в 
Червената книга на България, ендемити и 
реликти и голямо разнообразие от ценни 
лечебни растения, представени в защитените 
територии, природните забележителности и 
значителните горски ресурси в общината, 
създават възможности за много допълнителни 
стопански дейности, някои от които все още 
не са достатъчно разпространени. 
Възможности за осигуряване на допълнителни 
приходи за местното население дават 
събирането на горски плодове, билки и 
диворастящи гъби, горското пчеларство - 
дейности, които са пряко или косвено 
свързани с развитието на маршрутно-
познавателния, селския и екологичния 
туризъм. 
 
Антропогенно туристически ресурси 
/културно-историческо наследство/ 
 
Античният и средновековен град 
Перперикон /Хиперперакион/ се намира на 
невисок скалист връх, югозападно от с. Горна 
крепост, община Кърджали, на около 
километър от републикански път Ш-5071, 
Чифлик - Мургово - Горна Крепост - 
Черноочене. 
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С обнародване на списък на архитектурно-
строителни паметници от епохата на 
Античността и Средновековието в Държавен 
вестник брой 67 от 27.08.1968 г., 
„Средновековна крепост „Перперикон" е 
обявена за археологически паметник на 
културата. 
Заема площ от няколко стотин декара, част от 
които са заети от гора. 
През последните години интересът към този 
уникален в историческо и културно отношение 
обект нарасна многократно. Организираният 
туристически поток надхвърля 100 000 
посетители годишно. В момента се изгражда 
съвременна инфраструктура, която ще 
отговори на изискванията за съвременен 
мониторинг. 
Античният и средновековен град 
Перперикон/Xиперперакион/ е включен в 100те 
национални туристически обекта на Република 
България. Към комплекса се проявява 
постоянен туристически интерес, като 
регистрираните посещения са над 100 000 
годишно. Осигурени са средства за изграждане 
на прилежащата инфраструктура /път и 
посетителски център/. След изграждането й , 
услвията за достъп ще отговарят на значението 
и атрактивността на археологическия 
паметник на културата „Средновековна 
крепост „Перперикон". 
Църковният център "Клисе башъ" се 
намира на около 1,7 км. югоизточно от 
Перперикон в м. "Клисе башъ". Край 
с. Чифлик започна проучването на 
изключително интересен средновековен обект 
със статут „Паметник на културата с 
национално значение”. Това вероятно е 
областният център на Ахридос и втората 
резиденция на нейния епископ. 
Тук бе разкрита елегантна куполна църква. 
Подът на църквата е покрит с тухли, а в 
централната част на оста бе разкрита мозайка с 
площ 4 кв. м, изпълнена от мраморни блокчета 
и тухла. 
Крепостта Мнеакос се намира на около 2 км 
северозападно от с. Широко поле. Заема 
високо скално плато, почти непристъпно от 
запад и юг, с надморска височина 580 м. 
Крепостта се състои от две части. Външната 
крепостна стена опасва хълма плътно от север. 
В западната част е разположен входът, 
фланкиран от две кули. Северната е плътен 
трапецовиден бастион, а южната е била на 
няколко етажа, запазена днес на височина до 
7,80 м. Стената продължава на юг, следвайки 
очертанията на терена и достига до една 
вертикална пропаст с дълбочина над 50 м.  

Късноантична и средновековна крепост 
край устието на р. Боровица е разположена 
на характерен платовиден връх, доминиращ 
над околния терен, с надморска височина 
436 м. От изток и юг той завършва с отвесни 
скали. От североизток под върха тече 
р. Боровица, а от юг - р. Арда. В основата на 
скалния венец над р. Арда има пещера с 
естествен водоизточник и две галерии, водещи 
към вътрешността на крепостта.  
Средновековна крепост- с. Вишеград е една 
от най- добре запазените ранно византийски и 
средновековни крепости. Възможно е да е 
била резиденция на областния управител на 
Ахридос през Средновековието. 
Многослойно селище и крепост- 
с. Вишеград, м. Харманкая е паметник на 
културата с национално значение. Частично 
проучен, с материали от епохата на халколита 
до късно желязната епоха. Укрепяването на 
селището следва да се свърже с династичните 
борби в края на 3 в. пр. Хр. Удобен е за 
посещение. 
Античен и средновековен рудник - 
с. Стремци е рядък паметник, илюстриращ 
един от основните поминъци на населението 
на Родопите. Рударските умения на 
Родопските траки са описани в съчиненията на 
античните автори. 
Тракийско светилище „Пещера утроба", 
с. Ненково е паметник на тракийската 
мегалитна култура. Естествена скална каверна 
е дообработена и превърната в пещерен храм 
на Богинята майка, в който слънчевият лъч 
достига в дните на пролетното равноденствие 
до каменния олтар и символизира 
възраждането на природата. Удобен е за 
посещение и е влючен в разширените 
маршрути при посещения в региона. 
Тракийската крепост в местността 
"Телевизионна кула", с. Иванци се намира 
на 9 км североизточно от Кърджали. 
Възвишението е с форма на пресечен конус 
със стръмни, почти отвесни скални склонове 
от юг. Горната повърхност, с площ от 5 дка, е 
почти равна в южната половина, а в северната 
е с наклон. Крепостната стена е изградена 
направо върху скалния терен, следващ 
естествения наклон на възвишението. 
Крепостта е съществувала през ранно 
желязната епоха /X - IX в. пр. Xр./. Удобна е за 
посещение, намира се в близост до един от 
маршрутите за Перперикон. 
Скални тракийски ниши при 
с. Дъждовница се намират непосредствено до 
селото и са част от подобни комплекси по 
поречието на реките Арда, Върбица и техните 
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притоци. Атрактивни са в съчетание с 
близостта на яз. „Кърджали" и характерния 
източно-родопски ландшафт в района. 
Манастирът "Св. Йоан Продром" в 
гр. Кърджали се намира в чертите на 
съвременния град, на брега на р. Арда, в 
кв. Веселчане. 
Проучванията, извършени през 1998 г. 
показаха, че още в края на IX в. на естествено 
защитеното място е изграден укрепен 
манастир. Неговото изграждане следва да се 
свърже с края на иконоборството и 
решителната политика на църквата и Византия 
за трайно овладяване на планинските земи. 
Централно място в него е заемала елегантната 
църковна сграда трикорабна куполна базилика, 
с обособен притвор. Църквата е със стегнати 
пропорции, но за съжаление запазена само в 
основи. Днес нейният план може да бъде 
видян маркиран върху пода на реставрираната 
църковна сграда от XI в. 
В началото на XIII в. църквата претърпява 
разрушение. Извършени са възстановителни 
дейности, когато е преизписана и южната 
конха. Върху живописното поле 
средновековният майстор е изписал "Аз, 
Добромир, писах в светия Продром". В този 
вид манастирът съществува до средата на 
XIV в., когато загива. До края на века 
продължава да функционира обширният 
некропол, излязъл и извън стените на 
обителта. 
Включен е в 100те национални туристически 
обекта на Република България. Към 
Манастира се проявява постоянен 
туристически интерес, но точна статистика за 
посещенията не се води. 
„Църква-укрепление" се намира на висок и 
непристъпен връх, заключен между река Арда 
и устието на р. Боровица. Обектът е и 
естествено укрепен. Под крепостната стена 
има естествени скални укрепления, а водите на 
р. Арда и р. Боровица са допълнително водно 
укрепепление. От крепостта са запазени две 
кули и западната стена дълга 150 м и висока 
3 м. Вътре в крепостта е открит цълковен 
център, вероятно епископски, състоящ се от 
църква и резиденция на епископа, построена 
от северната страна на църквата. Установено е, 
че църквата е строена на 3 пъти. Най-старата е 
била базилика широка 14 м и дълга 12 м. 
От архитектурна гледна точка, тя е преход 
между базилика и кръстокуполна църква. 
Xрамът се вижда от десетки километри, а 
крепостта от цялата долина на р. Арда. 

Посещението на църквата, може да се 
комбинира с регионални и общински 
маршрути, свързани с хижа „Боровица". 
Енорийски православен храм "Св. Георги 
Победоносец", гр. Кърджали е трикорабна, 
кръстово-куполна църква с вградена 
камбанария, построен е през 20ти век и е 
действащ храм. 
Енорийски православен храм "Св. Успение 
Богородично", гр. Кърджали, кв. Гледка е 
трикорабна, базилика, построена през 20ти век 
и е действащ храм. 
Мюсюлмански храм, джамия, град 
Кърджали е действащ храм с храмова сграда, 
минаре и административна сграда. 
Тюрбето на Шахин деде, с. Соколово е 
изградено от камъни. Гробът е отбелязан с 
малки необработени камъни при главата и 
краката. Място за поклонение. 
Тюрбето на Хасан баба покрит гроб на 
Хасан баба, свят човек за мюсюлманите 
/сунити и алевити/. Извършва се поклонение за 
здраве на децата. Действащо място за 
поклонение. 
Драматично кукления театър и Държавен 
музикално - драматичния театър "Кадрие 
Литифова" са обект на постоянен интерес на 
свои почитатели от региона, страната и 
чужбина. 
Регионалният исторически музей се 
помещава в една от най-красивите сгради на 
Областта, включен е в 100те национални 
туристически обекта на Република България. 
Експозициите, които предлага са обект на 
посещение на голяма част от гостите на град 
Кърджали. 
Общинската художествена галерия 
"Станка Димитрова" разполага в своя фонд 
с една от най-богатите колекции от картини на 
класически и съвременни български и 
чуждестранни художници в страната и 
представлява сериозен аргумент за посещение 
на град Кърджали и региона с културно-
опознавателна цел. 
Читалищата от общината, заедно с 
Общинския център за култура и младежки 
дейности, са постигнали значителни успехи в 
развитието и популяризирането на 
фолклорното богатство на региона.  
В Община Кърджали съществуват богати 
спортни традиции. Язовирите „Кърджали" и 
„Студен кладенец" предлагат много добри 
целогодишни условия за практикуване на 
водни спортове. Спортните обекти и 
съоръжения са подходящи за развитие на 
спортен туризъм. 
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Материално-техническа/настанителна/ база 
на туризма в община Кърджали 
 
В община Кърджали има категоризирани по 
чл. 52, ал. 1 и 2 от Закона за туризма 
262 обекта, в т.ч.: 
• ресторанти - 23 бр. 
• кафенета - 14 бр. 
• бистро - 26 бр. 
• кафе - аператив - 90 бр. 
• закусваня - 8 бр. 
• механа - 6 бр. 
• снек-бар - 19 бр. 
• кафе-сладкарница -13 бр. 
• пицария - 7 бр. 
• бар-клуб - 12 бр. 
• кафе-клуб - 16 бр. 
• кафетерия - 13 бр. 
• коктейл-бар - 2 бр. 
• хотели с 1 звезда с прилежаща към него 
ресторант и бар-клуб - 1 бр. 
• 1 хотел с две звезди - 31 места; 
• 8 хотела с три звезди - 427 места; 
• пансион с 1 звезда - 1бр. - 47 места.бр. 
• самостоятелни стаи - 3 бр. 
• в т. ч. в зоната на с. Главатарци - хотели 
2бр. -3 звезди; семеен хотел 
- 1 бр. с 2 звезди, къща - 1 бр. с 2 звезди, 
къща с прилежащ към нея кафе-аператив - 1 
бр. с 1 звезда; 
• в зоната на с. Брош и с. Енчец-яз.Кърджали 
- хотел 2 звезди; семеен хотел с прилежащ към 
него ресторант - 1 бр. с 1 звезда, ресторанти 

- 2 бр. с 2 звезди, бистро - 1 бр. с 1 звезда; 
• зоната на с. Калоянци - яз. „Студен 
кладенец" няма регистрирани обекти по 
Закона за туризма. 
В гр. Кърджали дружество на Българския 
туристически съюз /БТС/ е създадено през 
1926 г. Изградени са туристически хижи в 
община Кърджали и региона, от които до 
наши дни са се запазили и се използват като 
туристически спални х. „Боровица", х. „Белите 
брези", община Ардино, туристическа спалня 
гр. Кърджали. Туристическото движение е 
организирано на регионален принцип. 
Формирани са десетки маршрути по 
регионални дестинации, които се използват и 
днес. 
В гр. Кърджали са изградени три градски 
парка, като в единия има атракция „Детска 
железница". 
Античният и средновековен град Перперикон 
/Xиперперакион/ се посещава от над 100 000 
туриста годишно. Значително по-малка част 
посещават останалите два обекта от „100те 
национални туристически обекта на Република 
България" са манастирът "Св. Йоан Продром" 
и Регионалният исторически музей в 
гр. Кърджали. 
Туристическата инфраструктура се развива 
спонтанно и запазва трайни темпове през 
последните години. 
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