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Концепцията за пространственото развитие е нов вид документ за териториално развитие на 

елементите от NUTS 4, постановен с изменението на ЗУТ от 26.11.2012 г. Концепция за 

пространствено развитие на Община Велинград e документ с подчертан пространствен 

характер на ниво община, който e изработен с хоризонт 2020 г. Основната цел е да определи 

стратегията за пространствено развитие на територията на Община Велинград.  

Това е нов тип документ, който за разлика от ОУПО трябва да се превърне в инструмент за 

стратегическо пространствено планиране, а не за пряко влияние върху физическата среда. 

Новият набор от документи по ЗРР, към които се причислява и КПРО трябва да осъществи 

съществената връзка между пространственото и социално-икономическото планиране.  

Явявайки се свързващото звено между двата вида планиране – на социално-икономическото 

и на пространственото развитие, Концепцията за пространствено планиране на община 

Велинград трябва да отчете предвижданията на документите от по-високо йерархично ниво, 

касаещи планирането на тези два вида развитие, документите за планиране на регионалното 

развитие и предвижданията на документите, към чиято група спада  

Общината има изработен общ устройствен план. В процес е изработване и приемане е и 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград. Всички населени 

места имат разработени подробни устройствени планове. Именно и заради това този 

документ да има синхронизиращ и обобщаващ характер между поставените задачи на ОПР, 

ОУП и ИПГВР. 

В концепцичта за пространствено развитие на Велинград са представени основните 

тенденции за социално-икономическо, инфраструктурно развитие и устройствено планиране 

като е изграден профил на Общината. Разработен е сценарий, отчитайки комбинации от 

фактори със задължаващ и стимулиращ развитието характер, както и целите и приоритетите 

за развитие. 

КПРО Велинград предлага като основен модел, който обособява две основни зони: 

Зона Север с потенциал за развитие на туризма в селските райони и еко туризма. Основният 

акцент е върху развитието на зони отдих и разширение на съществуващите вилни зони.  

Зона Юг с потенциал за развитие на маршрутно-познавателния туризъм, водните спортове и 

риболова. Изграждането на туристически маршрути, условия за хоби туризъм, и 

обвързването им с културните ценности е приоритет за тази зона.  

Град Велинград ще се развива като основен спа център за здравно-климатичен туризъм и 

балнеолечение. 


