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 ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Окончателният вариант на  Общ устройствен план на Община Велинград е 

изработен на база  Планово задание и  санкционирани ескизни варианти за 

териториалното й  развитие. 

 Общият устройствен план на Община Велинград е разработен с планов 

хоризонт  15 години, т.е. – 2025 г. 

 Устройственият план на Общината се явява оперативен инструмент в ръцете 

на общинската администрация за ефективно управление на различните по вид и 

функции територии.  

Проектът е окомплектован и  с Правила и нормативи за прилагането му. 

 

1. РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Местоположение 

   Пазарджишка област е разположена в Южен Централен Район и се 

разпростира на 4458 кв. км. В административно отношение областта се състои от 

11 самоуправляващи се общини. Сред по-важните от тях са Пазарджик, Велинград, 

Панагюрище, Батак и др.  

   Инфраструктура 

   През територията на областта преминават множество пътни артерии на 

Републиканската пътна мрежа. Поради благоприятното разположение на града, 

през него преминават някои от основните транспортни коридори, свързващи 

Западна Европа с Близкия Изток и средна Азия. Оттук преминава международната 

автомагистрала “Тракия”, като участък от европейския път Е-80, свързва общината 

със Западна Европа и Истанбул, транспортният коридор № 8, свързващ Черно море 

с Адриатическо море. А железопътният транспорт е южната международна ЖП 

линия, която осигурява достъп до Черноморските градове Бургас и Варна. 

Природни показатели 

Област Пазарджик има благоприятен преходен климат между 

умереноконтиненталния климат на Дунавската равнина и 

преходносредиземноморския климат на Югоизточна България. Отрицателните 
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температури в Тракийската низина са характерни за най-типичния зимен месец - 

януари. Поради защитата на Стара планина и влиянието на Средиземно море 

средната януарска температура на областта е положителна. Средната юлска 

температура е 23.3°С. Дългото лято, често от април до октомври, е удобно както за 

отглеждането на две култури от обработваемата земя, и то с добив на зърно, така и 

за по-добро развитие на някои едногодишни култури, които виреят пó на юг - ориз, 

тютюн, памук и др. 

 Икономика 

В общината има условия за развитие на месната промишленост поради 

наличието на много малки частни ферми за свине и телета. Поради благоприятния 

климат и почви в областта се отглеждат различни винени сортове грозде. Като цяло 

областта е известна с много винарски райони и изби. Добре развит отрасъл в 

региона е тютюнопроизводството. Тук се отглеждат основно ориенталски тютюн и 

Вирджиния.  Основни отрасли на вторичният сектор са хранително –вкусовата  

промишленост, машиностроенето, целулозо-хартиената промишленост и др. 

Опорни индустриални центрове са градовете Пазарджик, Панагюрище и Пещера. 
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Туризъм 

В рамките на Пазарджишка област е най-големият български балнеоложки 

курорт Велинград. Той е се намира в най-хубавата част на Западните Родопи - 

Чепинската котловина, при надморска височина от 700 до 1 800 м. Във Велинград 

красивата природа се допълва от мекия и приятен климат. По изобилие и 

разнообразие на минералните си води Велинград се нарежда на първо място в 

България с около 80 минерални извора, с температура между 28-86ºС. Градът 

разполага с над 22 минерални открити и закрити басейна, с градски плажове, над 50 

хотела, 43 почивни домове и санаториуми, както и 6 минерални бани. Истинско 

чудо на природата е най-големият карстов извор в България - "Клептуза", от 

който всяка секунда на повърхността бликат 570 л леденостудена вода, която 

образува две езера, вливащи се в Чепинска река. 

На територията на Пазарджишка област са известни повече от 440 археологически, 

архитектурни, исторически и художествени паметници на културата от 

праисторията, античността и средновековието до епохата на Възраждането. 

Лобното място на българският писател и демократ Алеко Константинов се намира 

на 14 км. южно от града, в непосредствена близост до село Радилово. Тук e 

издигнат скромен паметник с красив парк.  

Велинградската община е административно-териториална единица в 

Пазарджишка област. 

 Община Велинград обхваща двадесет и четири населени места, от които два 

града и двадесет и две села. Според законови документи те се категоризират по 

следния начин: 

 
Населено място  Население 2006 Категория по 

ЗАТУРБ 
Категория по Наредба  

7 
1.град Велинград 23916 2 малък град 
2.град Сърница 3636 4 много малък град 
3.с.Абланица 304 7 малко село  
4.с.Алендарова 238 7 много малко село 
5.с.Биркова 392 7 малко село 
6.с.Бозьова 62 8 много малко село 
7.с.Бутрева 155 7 много малко село 
8.с.Враненци 170 7 много малко село 
9.с.Всемирци 328 7 малко село  
10.с.Горна Биркова 425 7 малко село  



 

 
7 

 

11.с.Горна Дъбева 201 7 много малко село 
12.с.Грашево 1265 5 средно село 
13.с.Долна Дъбева 288 7 малко село  
14.с.Драгиново 4792 5 голямо село 
15.с.Кандови 213 7 много малко село 
16.с.Кръстава 789 6 малко село  
17.с.Медени поляни 722 6 малко село  
18.с.Пашови 852 6 малко село  
19.с.Побит камък 669 7 малко село  
20.с.Рохлева 426 7 малко село  
21.с.Света Петка 1534 5 средно село 
22.с.Цветино 172 7 много малко село 
23.с.Чолакова 198 7 много малко село 
24 с.Юндола 152 7 много малко село 

 
 Селищната мрежа е силно разчленена, като се очертани три групи – първа 

“източна” Велинград и Драгиново, втора “южна” Сърница и Побит камък и трета 

“западна” – останалите населени места. 

 Територията на общината възлиза на 803,3 км2, което представлява 18 % от 

територията на Пазарджишка област (най-голяма по територия в областта) и 0,72 % 

от територията на страната. 

 Община Велинград граничи с общините: Белово, Батак, Септември, 

Ракиново, Якоруда, Белица, Банско, Гърмен, Сатовча и Доспат.  

 Средната гъстота на населените места е 3 населени места на 100 км2. Тя е по-

ниска от средната за страната (4,9 населени места на 100 км2). Последните не са 

разположени равномерно на територията на общината. Общинският център – 

Велинград, е разположен ексцентрично в границите на общината. По-голямата част 

от населените места са в западната част на общината. От центъра на Велинград до 

най-близкото населено място, разстоянието е от 4 км (Драгиново), а най-

отдалеченото – на около 45 км (гр.Сърница). 

 
2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ 

 
 2.1. Демография – анализ и прогноза 
 
 Методика на изследването 

 При изясняване на демографската характеристика на община Велинград бяха 

са спазени изискванията, свързани с нормативната уредба за разработване на ОУП 

на общини. Разделът включва анализ и диагноза на състоянието и досегашното 
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развитие (демографски процеси и структури), основни проблеми; тенденции и 

прогнозни насоки за бъдещото развитие. 

 Обект на проучването са всички съставни населени места на община 

Велинград.Основните и производните показатели са определени съгласно 

методологичните бележки на Националния статистически институт (вкл. 

международните препоръки на Статистическия отдел на ООН, Евростат) и 

Агенцията по заетостта. 

 Източници на информация 

 Национален статистически институт – преброявания на населението и 

текуща демографска статистика – за данните свързани с броя, динамиката, 

структурите на населението, демографските процеси, заетостта. 

Агенция по заетостта и Териториално статистическо бюро в Пазарджик. 

 Анализ и диагноза на демографското състояние и развитието на 

процесите в демографски и пространствен аспект 

 Развитието на населението на община Велинград е взаимосвързано с 

цялостното демографско и социално-икономическо развитие на областта, Южния 

Централен район за планиране и страната. Според броя на населението си 41 899 

души, община Велинград е на 2 място в област Пазарджик. 

 Динамика на населението – основни демографски процеси 

 Характерно за демографското развитие на страната е намаляването на 

населението след 1990 г., което продължава и понастоящем. Към края на 2006г. 

населението на България е 7679290 души. В основата на демографските загуби са 

отрицателният естествен прираст и миграциите. Неблагоприятните тенденции в 

развитието на демографските процеси се отразяват на възрастовата структура и 

задълбочават процеса на остаряване на населението. 

 Демографското развитие на област Община Велинград е аналогично на 

това на страната с някои специфични черти. 

 Общото е тенденцията на намаляване, която за община Велинград започва 

след  1985 г, но реално това се случва след 2001 г.. Темповете на намаляване на 

населението на областта са по-високи от тези за страната. Към 2006 г. населението 

на област Пазарджик  е 296281 души. За периода между 2001 - 2006 г. прирастът на 
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градското население на областта е положителен- 0,5%, докато селското население 

намалява с 2,8%.  

 Характерно за динамиката на населението на община Велинград е, че то 

нараства 1.4 пъти за периода 1956-2001 г. (табл.1). Това е прираст, който надхвърля 

прираста на областта (1.2 пъти) и на страната като цяло за същия период.

 Темповете на намаляване на населението на община Велинград в последните 

години са по-малки в сравнение с тези на областта.  

 Населението на Община Велинград в ретроспекция е представено в 

следващата таблица: 

Таблица 1 
Години на 

преброяване 

Население 

брой 

Абсолютно 

нарастване 

Верижен 

индекс 

Базисен 

индекс 

1956 30545 - - - 

1965 34856 4311 114 114 

1975 39367 4511 113 129 

1985 42103 2736 107 138 

1992 43059 956 102 141 

2001 42722 - 337 99.2 140 

2002 42416 - 306 99.3 139 

2003 42306 - 110 99.7 138 

2004 42029 - 277 99.3 138 

2005 41906 - 123 99.7 137 

2006 41899 - 7 99.9 137 

 
 
Таблица № 1.1: Население на община Велинград по населени места според 
преброяванията 
      (брой) 
 1956 1965 1975 1985 1992 2001 
Община Велинград 30545 34856 39367 42103 43059 42722 
Градове 20088 22876 27107 28717 29240 28468 
Град Велинград 18146 20077 23848 25432 25634 24818 
Град Сърница 1942 2799 3259 3285 3606 3650 
Села 10457 11980 12260 13386 13819 14254 
с.Абланица 196 191 171 364 355 307 
с.Алендарова 207 198 200 274 272 245 
с.Биркова    385 401 382 
с.Бозьова    115 104 80 
с.Бутрева    161 172 159 
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с.Враненци    209 193 174 
с.Всемирци 199 261 249 312 322 330 
с.Горна Биркова    166 193 431 
с.Горна Дъбева    212 213 188 
с.Грашево 1115 927 1040 1263 1269 1303 
с.Долна Дъбева 197 209 262 278 262 280 
с.Драгиново 2405 2956 3526 4145 4420 4658 
с.Кандови 146 179 198 198 202 210 
с.Кръстава    1016 1021 787 
с.Медени поляни 1069 1417 728 766 655 741 
с.Пашови 489 582 718 683 837 860 
с.Побит камък    488 517 603 
с.Рохлева 42 60 44 425 373 424 
с.Света Петка 1080 1358 1229 1359 1476 1558 
с.Цветино 3312 3642 3895 256 226 172 
с.Чолакова    198 204 201 
с.Юндола    113 132 161 
       
Общо за страната 7613709 8227866 8727771 8948649 8487317 7928901 
Градове 2556071 3822824 5061087 5799939 5704552 5474534 
Села 5057638 4405042 3666684 3148710 2782765 2454367 
       
Област Пазарджик 352812 387252 420268 448680 440372 423547 
Градове 120146 190663 242800 294398 307400 298822 
Села 232666 196589 177468 154282 132972 124725 
       
Източник: НСИ       

 

Тенденциите в  динамиката на населението очертават два основни етапа: 

 -нарастване на населението почти до края на миналия век (1956 – 1992 г.) 

 -постепенно намаление за периода 1992 – 2006 г.  

 Характерно за демографското развитие на област Пазарджик е, че и тук се 

повтарят двата периода, описани по-горе. И центърът на община Велинград 

повтаря тези етапи. 
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Брой и динамика на населението 2001-2006 г.

0 10 20 30 40 50

Села - общо

Град Сърница

Град Велинград

Общ. Велинград

хил.д.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

 За динамиката на населението на общината,важна роля играят естественият и 

механичен прираст (табл. 2 и 3  ). 
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Таблица № 2: Естествен прираст на населението за периода 2001-2006 г. 
             

  2001   2002   2003 2004 2005 2006 
  Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ 

Общ.Велинград                         
Живородени 454 10,6 426 10 440 10,4 456 10,8 455 10,9 493 11,8 
Умрели 423 9,9 425 10 478 11,3 497 11,8 481 11,5 496 11,8 
от тях деца до 1 г. 11 24,2 7 16,4 9 20,5 6 13,2 6 13,2 6 12,2 
Естествен прираст 31 0,7 1 0 -38 -0,9 -41 -1 -26 -0,6 -3 -0,1 
Р България                         
Живородени 68180 8,6 66499 8,5 67359 8,6 69886 9 71075 9,2 73978 9,6 
Умрели 112368 14,2 112617 14,3 111927 14,3 110110 14,2 113374 14,6 113438 14,7 
от тях деца до 1 г. 982 14,4 887 13,3 831 12,3 814 11,6 739 10,4 720 11,6 
Естествен прираст -44188 -5,6 -46118 -5,8 -44568 -5,7 -40224 -5,2 -42299 -5,4 -39460 -5,1 
Южен централен район                       
Живородени 14104 8,8 13534 8,5 13502 8,5 14322 9,1 14278 9,1 14667 9,4 
Умрели 20843 13,0 20972 13,2 20756 13,1 20563 13,1 21204 13,6 21274 13,7 
от тях деца до 1 г. 188 13,3 182 13,4 171 12,7 157 11,0 184 12,9 157 10,7 
Естествен прираст -6739 -4,2 -7438 -4,7 -7254 -4,6 -6241 -4,0 -6926 -4,4 -6607 -4,3 
в т.ч. Област Пазарджик                        
Живородени 2819 9,1 2850 9,3 2667 9,6 2881 9,6 2916 9,8 2937 9,9 
Умрели 3964 12,8 3914 12,8 4020 10,9 4019 13,3 4013 13,4 4055 13,7 
от тях деца до 1 г. 48 17 36 12,6 34 11,6 36 12,5 36 12,3 35 11,9 
Естествен прираст -1145 -3,7 -1064 -3,5 -1353 -1,3 -1138 -3,7 -1097 -3,6 -1118 -4,5 

             
Източник: НСИ             
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Таблица № 3: Механичен прираст на населението за периода 2001-2006 г. 
             

  2001   2002   2003   2004   2005   2006   
  Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ 

Общ.Велинград                         
Заселени 537 12,6 299 7,0 442 10,4 159 3,8 392 9,4 327 7,8 
Изселени 622 14,6 442 10,4 514 12,1 395 9,4 489 11,7 331 7,9 
Механичен прираст -85 -2,0 -143 -3,4 -72 -1,7 -236 -5,6 -97 -2,3 -4 -0,1 
Р България                         
Заселени 211510 26,4 128201 16,3 152269 19,5 137421 17,7 150196 19,5 114882 15,0 
Изселени 211510 26,4 128201 16,3 152269 19,5 137421 17,7 150196 19,5 114882 15,0 
Механичен прираст 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Южен централен район                       
Заселени 36764 22,9 22127 13,9 26156 16,6 23917 15,2 25036 16,0 19160 12,3 
Изселени 38474 23,9 24041 15,1 28848 18,3 26826 17,1 28316 18,1 19328 12,4 
Механичен прираст -1710 1,0 -1914 -1,2 -2692 -1,7 -2909 -1,9 -3280 -2,1 -168 -0,1 
в т.ч. Област Пазарджик                       
Заселени 4826 15,6 3134 10,2 3893 12,8 2160 7,2 3591 12,1 3044 10,3 
Изселени 6033 19,5 4395 14,4 5084 16,8 4178 13,9 4805 16,1 3426 11,6 
Механичен прираст -1207 -3,9 -1261 -4,2 -1191 -4,0 -2018 -6,7 -1214 -4,1 -382 -1,3 

             
Източник: НСИ             
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 Естественото възпроизводство на населението се осъществява при 

отрицателен естествен прираст. Макар стойностите да са много ниски, 

тенденцията е трайна. За сравнение естественият прираст на населението на 

страната през 2006 г. е –5.1‰, а на област Пазарджик -4.5‰. 

Измененията в естествения прираст на община Велинград се обуславят от 

намаляването на раждаемостта и увеличаването на смъртността.  

 

Естествен прираст на населението 2001-2006 г.
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 Определящо значение за броя на родените деца имат родилните 

контингенти и фертилното поведение в семейството. Следва да се отбележи, че 

над 95% от децата са от майки на възраст 15-34 г. Останалата част от родилните 

контингенти имат незначително влияние върху възпроизводствения процес и 

раждаемостта.  

 Механичният прираст на общината е с изявена тенденция към намаляване 

на стойностите му в последните години.  

 Демографски структури – възрастова, полова, етнодемографска, 

образователна 

 Параметрите на възпроизводство са свързани с възрастовата структура на 

цялото население. Разпределението на населението в трите основни възрастови 

групи (под, във и над трудоспособна възраст) показва следните абсолютни и 

относителни стойности: 
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Таблица № 5: Структура на населението по населени места и възрастови групи - 2006 г. 

        
  Общо Възрастови групи 
  население 0-14 г. 15-64 г. 65+ 0-14 г. 15-64 

г. 
65+ 

  Брой Структура - % 
Общ. Велинград 41899 7334 28889 5806 17,5 68,7 13,8 
Градове 27552 4307 18952 4293 15,6 68,8 15,6 
Град Велинград 23916 3699 16293 3924 15,5 68,1 16,4 
Град Сърница 3636 608 2659 369 16,7 73,1 10,1 
Села 14347 2717 10006 1624 18,9 69,7 11,3 
с.Абланица 304 52 219 33 17,1 72,0 10,9 
с.Алендарова 238 32 172 34 13,4 72,3 14,3 
с.Биркова 392 95 257 40 24,2 65,6 10,2 
с.Бозьова 62 14 29 19 22,6 46,8 30,6 
с.Бутрева 155 23 112 20 14,8 72,3 12,9 
с.Враненци 170 23 108 39 13,5 63,5 22,9 
с.Всемирци 328 50 232 46 15,2 70,7 14,0 
с.Горна Биркова 425 64 292 69 15,1 68,7 16,2 
с.Горна Дъбева 201 35 142 24 17,4 70,6 11,9 
с.Грашево 1265 241 873 151 19,1 69,0 11,9 
с.Долна Дъбева 288 45 192 51 15,6 66,7 17,7 
с.Драгиново 4792 981 3365 446 20,5 70,2 9,3 
с.Кандови 213 32 146 35 15,0 68,5 16,4 
с.Кръстава 789 152 542 95 19,3 68,7 12,0 
с.Медени поляни 722 156 483 83 21,6 66,9 11,5 
с.Пашови 852 148 602 102 17,4 70,7 12,0 
с.Побит камък 669 155 459 55 23,2 68,6 8,2 
с.Рохлева 426 71 310 45 16,7 72,8 10,6 
с.Света Петка 1534 282 1096 156 18,4 71,4 10,2 
с.Цветино 172 15 117 40 8,7 68,0 23,3 
с.Чолакова 198 33 141 24 16,7 71,2 12,1 
с.Юндола 152 18 117 17 11,8 77,0 11,2 
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Р България 7679290 1031915 5322628 1324747 13,4 69,3 17,3 
Южен централен район 1554200 211572 1077545 265083 13,6 69,3 17,1 
в т.ч. Обл. 
Пазарджик 

296281 43970 204877 47434 14,8 69,2 16,0 

Източник: НСИ        
 

 Таблица № 4: Структура на населението по възрастови групи за периода 2001-2006 г. 
             

Възрастови 2001  2002  2003  2004  2005  2006  
групи Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

Общ. Велинград 42665 100,0 42416 100,0 42306 100,0 42029 100,0 41906 100,0 41899 100,0 
0-14 7957 18,6 7737 18,2 7511 17,8 7334 17,5 7146 17,1 7024 16,8 

15-64 29070 68,1 28970 68,3 29030 68,6 28889 68,7 28873 68,9 28958 69,1 
65+ 5638 13,2 5709 13,5 5765 13,6 5806 13,8 5887 14,0 5917 14,1 

             

Р България 7891095 100,0 7845841 100,0 7801273 100,0 7761049 100,0 7718750 100,0 7679290 100,0 
0-14 1181356 15,0 1143438 14,6 1105761 14,2 1073211 13,8 1047051 13,6 1031915 13,4 

15-64 5374224 68,1 5366102 68,4 5361782 68,7 5357021 69,0 5343220 69,2 5322628 69,3 
65+ 1335515 16,9 1336301 17,0 1333730 17,1 1330817 17,2 1328479 17,2 1324747 17,3 

             
Южен централен 

район 1608102 100,0 1590277 100,0 1580331 100,0 1571181 100,0 1560975 100,0 1554200 100,0 

0-14 330602 16,8 319473 16,3 281794 14,5 272553 14,1 215443 13,8 211572 13,6 
15-64 1166741 59,2 1174659 60,1 1334872 68,7 1332602 68,9 1081126 69,3 1077545 69,3 
65+ 472252 24,0 462781 23,6 327716 16,9 328116 17,0 264406 16,9 265083 17,1 

             
в т.ч. Обл.аст 

Пазарджик 308719 100,0 305790 100,0 303246 100,0 300092 100,0 297781 100,0 296281 100,0 

0-14 52077 16,9 50294 16,4 48306 15,9 46405 15,5 44946 15,1 43970 14,8 
15-64 210152 68,0 208616 68,3 208021 68,6 206637 68,8 205458 69,0 204877 69,2 
65+ 46490 15,1 46880 15,3 46919 15,5 47050 15,7 47377 15,9 47434 16,0 

Източник: НСИ             



 

 За годините след 2001 се наблюдава намаляване на абсолютния брой и на 

относителния дял на младите генерации (под 15 г.) и нарастване на броя и дела 

на трудоспособните контингенти и на възрастното население. Въпреки тези 

полово-възрастови изменения, населението на община Велинград е с условно 

благоприятна възрастова структура с относително висок дял на младите хора, 

висок дял на населението в трудоспособна възраст и нисък дял на старите хора. 

Това обстоятелство има важно значение за бъдещото демографско и социално-

икономическо развитие на община Велинград. 
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 Структурата на населението по пол е взаимосвързана с възрастовата 

структура. В общия брой на населението жените продължават да са повече 

(51.6% - 21616 ч.). През 2006 г. на 1000 мъже се падат 1065 жени. Жените са 

повече, поради нарастване на дела на възрастното население, където жените 

преобладават в по-високите възрастови групи. 
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Таблица № 6: Структура на населението по пол за периода 2001-2006 г. 

             

  2001       2002       2003       
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е 

Общ.Велинград 42665 20743 21922 106 42416 20618 21798 106 42306 20566 21740 106 

Градове 28392 13660 14732 108 28166 13534 14632 108 28004 13444 14560 108 
Град Велинград 24750 11797 12953 110 24543 11681 12862 110 24400 11621 12779 110 
Град Сърница 3642 1863 1779 95 3623 1853 1770 96 3604 1823 1781 98 

Села 14273 7083 7190 102 14250 7084 7166 101 14302 7122 7180 101 
                          

Р България 7891095 3841163 4049932 105 7845841 3816162 4029679 106 7801273 3790840 4010433 106 
Градове 5473018 2648719 2824299 107 5461255 2639709 2821546 107 5441727 2626271 2815456 107 
Села 2418077 1192444 1225633 103 2384586 1176453 1208133 103 2359546 1164569 1194977 103 

             
Южен централен район 1969595 961204 1008391 105 1956913 954336 1002577 105 1944382 947264 997118 105 
Градове 1277061 619743 657318 106 1275180 618075 657105 106 1276025 617339 658686 107 

Села 692534 341461 351073 103 681733 336261 345472 103 668357 329925 338432 103 

             
Обл.Пазарджик 308719 151956 156763 103 305790 150570 155220 103 303246 149216 154030 103 
Градове 178042 87051 90991 105 176295 86173 90122 105 186247 91057 95190 105 
Села 130677 64905 65772 101 129495 64397 65098 101 116999 58159 58840 101 

 
 
 

            

  2004       2005       2006       
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Общ.Велинград 42029 20416 21613 106 41906 20327 21579 106 41899 20283 21616 107 
Градове 27719 13296 14423 108 27567 13199 14368 109 27552 13296 14423 108 
Град Велинград 24117 11482 12635 110 23960 11390 12570 110 23916 11361 12555 111 
Град Сърница 3602 1814 1788 99 3607 1809 1798 99 3636 1817 1819 100 
Села 14310 7120 7190 101 14339 7128 7211 101 14347 6987 7193 103 

                          
Р България 7761049 3767610 3993439 106 7718750 3743327 3975423 106 7761049 3767610 3993439 106 
Градове 5431846 2618125 2813721 107 5416564 2608103 2808461 108 5431846 2618125 2813721 107 
Села 2329203 1149485 1179718 103 2302186 1135224 1166962 103 2329203 1149485 1179718 103 
             
Южен централен район 1933271 940653 992618 106 1560975 758474 802501 106 1554200 754080 800120 106 
Градове 1269908 613288 656620 107 1018609 490460 528159 108 1024443 492654 531789 108 
Села 663363 327365 335998 103 542366 268014 274342 102 529757 261486 268331 103 
             
Обл.Пазарджик 300092 147538 152554 103 297781 146269 151512 104 296281 145239 151042 104 
Градове 184532 90130 94402 105 183249 89341 93908 105 182937 88998 93939 106 
Села 115560 57408 58152 101 114532 56928 57604 101 113344 56241 57103 102 

             
Източник: НСИ - текуща демографска статистика        
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 В етническия състав на населението преобладава българският етнос, който 

обхваща над 90% от населението на града (табл. 7). 

 Другите етнически групи са с незначителен относителен дял.  

 Структурата на населението по вероизповедание (като втори 

етнодемографски признак) показва, че основно две религиозни общности 

източно-православното християнство и мюсюлманската определят облика на 

общината. (табл. 8) 

 Тенденцията в образователното равнище на населението като съществена 

негова характеристика е към повишаване дела на лицата с високо образование за 

сметка на намаляване на лицата с ниско образование (табл.9). Нараства и броят 

на лицата, притежаващи полувисше и средно образование. Тези изменения са 

важен фактор за развитието на икономиката и социалната сфера.  Числеността на 

неграмотните лица обаче също нараства, което се дължи на факта, че не всички 

деца са обхванати в образователния процес. 

  Трудова заетост и безработица 

 Икономически активните лица в oбщина Велинград през 2007 год. са 

207091 д. Този брой е постоянен за последните седем години и ако нещо буди 

тревога, това е високия ръст на безработицата. Тя е два пъти по-висока от тази 

на областта и три пъти от тази на страната. Вярно, че тенденцията е на 

намаляване на този брой, но темповете са достатъчно ниски, а и броят на 

регистрираните безработни с регистрация над една година се увеличава. Това 

означава, че има една група - 70% от всички безработни, която е в невъзможност 

да намери реализация на пазара на труда. Вярно е, че много от хората 

упражняват труд в личните стопанства, но продукцията покрива лични нужди, а 

тази за пазар се реализира трудно. Тази група обаче няма  осигуровки и това е 

социален проблем с особена тежест. 

 И ако във Велинград може да се разчита на разширяване на третичния 

сектор и нови работни места, то в отдалечените селища няма алтернатива.  
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Тук е ролята на Общината да кандидатства по проекти за селските райони 

за да може проблема да бъде туширан частично. 

 

 Таблица № 9: Равнище на безработица - 2001-2007г. (ср.год.) 
        

  
Иконом. 
активни 

лица 

Регистр. 
безработни 

Регистр.безработни 
до 29 г. вкл. 

  

Регистр.безработни с 
регистрация над 1 г. 

  

Равнище на 
безработица 

   брой брой  брой %  брой % %  
2001 г. 

Общ. 
Велинград 20709 7465 1981 26,5 4244 56,9 35,02 
Обл. 
Пазарджик 149030 35149 10422 29,7 18796 53,5 23,58 
Р България 3704336 669610 186196 27,8 330147 49,3 18,08 

2002 г. 
Общ. 
Велинград 20709 7405 2093 28,3 4101 55,4 35,76 
Обл. 
Пазарджик 149030 34709 10536 30,4 18530 53,4 23,29 
Р България 3704336 655998 192498 29,3 332472 50,7 17,71 

2003 г. 
Общ. 
Велинград 20709 6553 1803 27,5 3882 59,2 31,65 
Обл. 
Пазарджик 149030 27587 8211 29,8 15664 56,8 18,51 
Р България 3704336 528041 148185 28,1 281451 53,3 14,25 

2004 г. 
Общ. 
Велинград 20709 5722 1538 26,9 3806 66,5 27,63 
Обл. 
Пазарджик 149030 24294 6829 28,1 13493 55,5 16,30 
Р България 3704336 469223 123824 26,4 248153 52,9 12,67 

2005 г. 
Общ. 
Велинград 20709 6002 1595 26,6 3825 63,7 28,98 
Обл. 
Пазарджик 149030 22971 6306 27,5 13006 56,6 14,41 
Р България 3704336 424381 106890 25,2 237390 55,9 11,46 

2006 г. 
Общ. 
Велинград 20709 5634 1342 23,8 3832 68,0 27,21 
Обл. 
Пазарджик 149030 20984 5529 26,3 12459 59,4 14,08 
Р България 3704336 356054 82004 23,0 203812 57,2 9,61 

2007 г. 
Общ. 
Велинград 20709 4984 1097 22,0 3530 70,8 24,07 
Обл. 
Пазарджик 149030 16610 3921 23,6 10264 61,8 11,15 
Р България 3704336 286980 57883 20,2 165856 57,8 7,75 
        
Изт очник: Агенцият а по Зает ост т а      

 



 

 
21 

 

 
 
 
 

Равнище на безработицата 2001-2007 г.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ср
.г

од
. р

ав
ни

щ
е 

на
 б

ез
ра

бо
ти

ца
та

 - 
%

общ. Велинград Обл. Пазарджик Р България



 

 
22 

 

 Прогнозни насоки за демографско развитие на Община Велинград 

 Във връзка със Стратегията за териториално развитие на Република 

България е разработена Прогноза за демографско развитие на Република 

България за периода 1992-2020 г. с ръководител проф.Н.Наумов. Резултатите от 

прогнозата са на национално, областно и общинско равнище. Тази прогноза 

може да послужи частично при разработване на плана, тъй като постановките 

при които бе изградена се смениха коренно, особено за по-малките общини. За 

това авторският колектив е изготвил адаптирана прогноза , в която прогнозното 

население на ниво общини е изчислено в три варианта (висок, среден и нисък),  

 Постановъчните предложения, върху които се изграждат хипотезите за 

фертилност по трите варианта са: 

• при ниския вариант се предвижда намалението на фертилността да 

продължи до към 2015 г. И след това да намалява с по-бавни темпове; 

• при средния вариант се предвижда намалението на фертилността да 

продължи 4-5 години след базисната година, след което да се стабилизира 

до края на прогнозния период; 

• оптимистично очакване при високия вариант е по-нататъшното намаление 

на фертилността да бъде съвсем слабо и краткотрайно и след 2015 г. да 

започне нарастване, което да достигне своя максимум  през 2020г.. 

 Хипотези за смъртност. След продължителния период на намаление на 

смъртността в страната и нарастването на средната продължителност на живота, 

който започна от около 20-те години на 20 в., от началото на 70-те години 

средната продължителност на живота не се изменя съществено, дори при мъжете 

се наблюдава слабо намаление. След достигането на средна продължителност на 

живота от порядъка на 71 г. общо за двата пола в началото на 70-те години, по-

нататъшното намаление на смъртността би се осъществявало бавно и в резултат 

от влиянието на комплекс от фактори, произтичащи от едно много по-

благоприятно икономическо и социално развитие. Европейският опит показва, 

че след достигането на подобни високи равнища на средна продължителност на 

живота, за по-нататъшното й нарастване изпъква значението на 

усъвършенстването на системата на здравеопазването, профилактиката, 
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постигането на по-високо жизнено равнище, здравно поведение на населението 

и др. Следователно около началото на 70-те години у нас се изчерпват 

възможностите за по-нататъшно нарастване на средната продължителност на 

живота. През последните години се наблюдава влошаване на системата на 

здравеопазване и заедно с комплекс от други фактори, влошаващи 

здравословното състояние на населението вече е налице нарастване на 

смъртността. 

 Предвижда се до 2015 г. средната продължителност на живота леко да 

намалее, след което до 2020 г. постепенно да се достигне равнището от края на 

80-те години – 71 г., което да се стабилизира до края на прогнозния период.  

 Хипотези за миграционни движения не са разработени за прогнозата, 

поради неяснотата относно икономическото и социално развитие и възможните 

въздействащи фактори. 

 Изходните позиции при разработването на демографската прогноза на 

община Община Велинград са: население на общината – 41 899д., 2006г.); 

интегрална фертилност – 1.60; родилни контингенти – 22.0%; население на 60 и 

повече години – 13.8%.  

 На основата на данните за възрастовата структура, естественият и 

механичен прираст, могат да се направят три варианта за броя на населението в 

общината: 

- песимистичен – ако се запазят темповете на намаляването по естествен 

и механичен път населението на общината към 2025 г. може да 

достигне 38 000 души; 

- оптимистичен – ако се създадат предпоставки за разкриване на нови 

работни места, които да осигуряват работа и се намали механичният 

прираст и той от отрицателен стане положителен – при тази висока 

раждаемост и намаляването на смъртността, населението на община 

Велинград към 2025 г. ще може да достигне до 50 000 души; 

- реалистичен е – ако се запази сегашното състояние на възрастовата 

структура и се намали смъртността, а механичният прираст е 

минимален, то населението на общината може да достигне до 46 000  
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- души към 2025 г. 

Тъй като демографското развитие на общината се определя от броя на 

населението на нейния център, големите и средни села – може да се приеме, че 

за община Велинград най-приемлив е “оптимистичният вариант”. 

  

Таблица № 1.3: Брой и динамика на населението за периода 2001-2006 г. 
        

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ср. год. 
прираст 

2001-2006 
г. - % 

Общ. Велинград 42665 42416 42306 42029 41906 41899 -0,4 
Градове 28392 28166 28004 27719 27567 27552 -0,6 
Град Велинград 24750 24543 24400 24117 23960 23916 -0,7 
Град Сърница 3642 3623 3604 3602 3607 3636 0,0 
Села 14273 14250 14302 14310 14339 14347 0,1 

Таблица № 10: Прогнозно население-“оптимистичен” вариант-2025 г. 
 

  2025 
Общ. Велинград 50 000 
Градове 31 800 
Град Велинград 26 500 
Град Сърница 5 300 
Села 18 200 
с.Абланица 500 
с.Алендарова 350 
с.Биркова 500 
с.Бозьова 100 
с.Бутрева 250 
с.Враненци 230 
с.Всемирци 400 
с.Горна Биркова 500 
с.Горна Дъбева 250 
с.Грашево 2 000 
с.Долна Дъбева 350 
с.Драгиново 6 000 
с.Кандови 300 
с.Кръстава 850 
с.Медени поляни 800 
с.Пашови 900 
с.Побит камък 750 
с.Рохлева 500 
с.Света Петка 2 000 
с.Цветино 250 
с.Чолакова 250 
с.Юндола 170 
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с.Абланица 305 300 300 305 308 304 -0,1 
с.Алендарова 245 229 229 231 236 238 -0,6 
с.Биркова 395 383 389 388 390 392 -0,2 
с.Бозьова 75 70 67 65 63 62 -3,8 
с.Бутрева 158 156 154 151 156 155 -0,4 
с.Враненци 174 171 170 172 172 170 -0,5 
с.Всемирци 331 330 332 333 330 328 -0,2 
с.Горна Биркова 431 429 432 432 432 425 -0,3 
с.Горна Дъбева 187 194 196 199 200 201 1,4 
с.Грашево 1303 1310 1300 1284 1273 1265 -0,6 
с.Долна Дъбева 280 286 290 286 286 288 0,6 
с.Драгиново 4665 4677 4713 4733 4754 4792 0,5 
с.Кандови 208 206 209 213 215 213 0,5 
с.Кръстава 788 769 774 770 776 789 0,0 
с.Медени поляни 745 724 729 733 729 722 -0,6 
с.Пашови 858 865 869 860 857 852 -0,1 
с.Побит камък 607 642 654 668 669 669 1,9 
с.Рохлева 423 423 418 418 428 426 0,1 
с.Света Петка 1562 1563 1549 1545 1539 1534 -0,4 
с.Цветино 172 166 170 167 171 172 0,0 
с.Чолакова 202 201 202 200 203 198 -0,4 
с.Юндола 159 156 156 157 152 152 -0,9 
                
Р България 7891095 7845841 7801273 7761049 7718750 7679290 -0,5 
Градове 5473018 5461255 5441727 5431846 5416564 5425332 -0,2 
Села 2418077 2384586 2359546 2329203 2302186 2253958 -1,4 
                
Южен централен 
район  1608102 1590277 1580331 1571181 1560975 1554200 -0,7 

Градове 1023776 1275180 1276025 1269908 1018609 1024443 0,0 
Села 584326 681733 668357 663363 542366 529757 -2,0 
                
Област Пазарджик 308719 305790 303246 300092 297781 296281 -0,8 
Градове 178042 176295 186247 184532 183249 182937 0,5 
Села 130677 129495 116999 115560 114532 113344 -2,8 
        
Източник: НСИ        
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Таблица № 1.4: Прираст на населението от едно преброяване до друго  
                
 1957-1965 1966-1975 1976-1985 1986-1992 1993-2001 

Населени места общ средногодишен общ средногодишен общ средногодишен общ средногодишен общ средногодишен 

 брой брой % брой брой % брой брой % брой брой % брой брой % 
Община 
Велинград 

4311 479 1,5 4511 451 1,2 2736 274 0,7 956 137 0,3 -337 -42 -0,1 

Градове 2788 310 1,4 4231 423 1,7 1610 161 0,6 523 75 0,3 -772 -97 -0,3 
Град Велинград 1931 215 1,1 3771 377 1,7 1584 158 0,6 202 29 0,1 -816 -102 -0,4 
Град Сърница 857 95 4,0 460 46 1,5 26 3 0,1 321 46 1,3 44 6 0,2 
Села 1523 169 1,5 280 28 0,2 1126 113 0,9 433 62 0,5 435 54 0,4 
с.Абланица -5 -1 -0,3 -20 -2 -1,1 193 19 7,2 -9 -1 -0,4 -48 -6 -1,8 
с.Алендарова -9 -1 -0,5 2 0,2 0,1 74 7 3,1 -2 -0,3 -0,1 -27 -3 -1,3 
с.Биркова          16 2 0,6 -19 -2 -0,6 
с.Бозьова          -11 -2 -1,4 -24 -3 -3,3 
с.Бутрева          11 2 0,9 -13 -2 -1,0 
с.Враненци          -16 -2 -1,1 -19 -2 -1,3 
с.Всемирци 62 7 3,0 -12 -1 -0,5 63 6 2,2 10 1 0,5 8 1 0,3 
с.Горна Биркова          27 4 2,1 238 30 9,5 
с.Горна Дъбева          1 0,1 0,1 -25 -3 -1,6 
с.Грашево -188 -21 -2,0 113 11 1,1 223 22 1,9 6 1 0,1 34 4 0,3 
с.Долна Дъбева 12 1 0,7 53 5 2,3 16 2 0,6 -16 -2 -0,8 18 2 0,8 
с.Драгиново 551 61 2,3 570 57 1,8 619 62 1,6 275 39 0,9 238 30 0,7 
с.Кандови 33 4 2,3 19 2 1,0 0 0 0,0 4 1 0,3 8 1 0,5 
с.Кръстава          5 1 0,1 -234 -29 -3,2 
с.Медени поляни 348 39 3,1 -689 -69 -6,4 38 4 0,5 -111 -16 -2,2 86 11 1,5 
с.Пашови 93 10 1,9 136 14 2,1 -35 -4 -0,5 154 22 2,9 23 3 0,3 
с.Побит камък          29 4 0,8 86 11 1,9 
с.Рохлева 18 2 3,9 -16 -2 -3,1 381 38 16,2 -52 -7 -1,9 51 6 1,6 
с.Света Петка 278 31 2,5 -129 -13 -1,0 130 13 1,0 117 17 1,2 82 10 0,7 
с.Цветино 330 37 1,1 253 25 0,7 -3639 -364 -17,5 -30 -4 -1,8 -54 -7 -3,4 
с.Чолакова          6 1 0,4 -3 -0,4 -0,2 
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с.Юндола          19 3 2,2 29 4 2,5 
                

Общо за страната 614157 68240 0,9 499905 49991 0,6 220878 22088 0,2 -461332 -65905 -0,8 -558416 -69802 -0,9 
Градове 1266753 140750 4,4 1238263 123826 2,8 738852 73885 1,4 -95387 -13627 -0,2 -230018 -28752 -0,5 
Села -652596 -72511 -1,5 -738358 -73836 -1,8 -517974 -51797 -1,5 -365945 -52278 -1,8 -328398 -41050 -1,6 

                
Област 
Пазарджик 

34440 3827 1,0 33016 3302 0,8 28412 2841 0,7 -8308 -1187 -0,3 -16825 -2103 -0,5 

Градове 70517 7835 5,0 52137 5214 2,4 51598 5160 1,9 13002 1857 0,6 -8578 -1072 -0,4 
Села -36077 -4009 -1,9 -19121 -1912 -1,0 -23186 -2319 -1,4 -21310 -3044 -2,1 -8247 -1031 -0,8 
Източник: НСИ                
 
Таблица № 7: Население на 7 и повече години по образование - 1992-2001 г.   

 1992 2001        
 Население 

на 7 и 
повече 
години 

Висше Полу-
висше 

Средно Основно Начално и 
незавършено 

начално 

Негра-
мотни 

Непо-
казано 

Население 
на 7 и 
повече 
години 

Висше Висше 
специалист 
(полувисше

) 

Средно Основно Начално и 
незавър-шено 

начално 

Негра-
мотни 

Непо-
казано 

 Брой 
Общ.Велинград 38905 1729 1368 11107 13592 10002 1107  39375 1958 1599 12586 13638 8352 1160 82 

                 
Общо за 
страната 

7816231 619294 266907 2621237 2370214 1777143 152955 8481 7457215 716863 333671 2826821 2049443 1372722 132888 24807 

Южен централен 
район за 
планиране 

1949568 114462 63692 617328 618835 481954 52204 1093 1856471 133026 80128 672742 544374 374502 47104 4595 

в т.ч. 
Обл.Пазарджик 

296224 13390 8922 89646 99627 77608 7015 16 289499 14781 11243 99425 91162 64808 7599 481 

 Структура - % 
Общ.Велинград 100,0 4,4 3,5 28,6 35,0 25,7 2,8  100,0 5,0 4,1 32,0 34,6 21,2 2,9 0,2 

                 

Общо за 
страната 

100,0 7,9 3,5 33,5 30,3 22,7 2,0 0,1 100,0 9,6 4,5 37,9 27,5 18,4 1,8 0,3 

Южен централен 
район за 
планиране 

100,0 5,9 3,3 31,6 31,7 24,7 2,7 0,1 100,0 7,2 4,4 36,2 29,3 20,2 2,5 0,2 

в т.ч. 100,0 4,5 3,0 30,3 33,6 26,2 2,4 0,0 100,0 5,1 3,9 34,3 31,5 22,4 2,6 0,2 
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Обл.Пазарджик 
Източник: НСИ, преброяване на населението 

Таблица № 8.: Население по етническа група - 1992-2001 г.   
 1992 2001 
 Общо Българска Турска Ромска 

(циганска) 
Друга Непоказано Общо Българска Турска Ромска 

(циганска) 
Друга Не се 

самоопределя 
Непока
-зано 

Брой 
Общ. Велинград 43059 30348 10281 2210 220  42722 32738 5066 3015 241 1580 82 

              
Общо за страната 8487317 7271185 800052 313396 94203 8481 7928901 6655210 746664 370908 69204 62108 24807 
Южен централен 
район за планиране 

2127018 1755020 270158 83519 17228 1093 1978717 1605479 230070 100009 12913 24718 5528 

в т.ч. обл. 
Пазарджик 

326123 279284 22999 21810 2014 16 310723 261260 20448 23970 1461 2978 606 

Структура - % 
Общ. Велинград 100,0 70,5 23,9 5,1 0,5  100,0 76,6 11,9 7,1 0,6 3,7 0,1 

              
Общо за страната 100,0 85,7 9,4 3,7 1,1 0,1 100,0 83,9 9,4 4,7 0,9 0,8 0,3 
Южен централен 
район за планиране 

100,0 82,5 12,7 3,9 0,8 0,1 100,0 81,1 11,6 5,1 0,7 1,2 0,3 

в т.ч. обл. 
Пазарджик 

100,0 85,6 7,1 6,7 0,6 0,0 100,0 84,1 6,6 7,7 0,5 1,0 0,1 

              
Източник: НСИ, преброяване на 
населението 
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 2.2. Икономическа база 

 Структурата на икономиката в община Велинград се определя от природните 

дадености и създадените традиции. 

 Най-голям принос в производствения обем продукция и брой работни места 

са отраслите: дърводобив и дървопреработване; мебелна промишленост; 

балнеология и туризъм; търговия и услуги; селско стопанство. 

 Много от традиционните промишлени производства, след преминаването на 

страната към пазарно стопанство, са закрити. 

 Регистрираните и активно работещи фирми в община Велинград са около 

3100. От тях почти 75 % са в сферата на услугите и търговията. 

 2.2.1. Промишленост 

Промишленото производство включва: 

• дърводобив идървопреработване; 

• мебелно производство; 

• машиностроене; 

• обработка на мрамор; 

• бутилиране на минерална вода; 

• шивачество; 

• килилимарство. 

В община Велинград се очертават следните водещи сектори: 

- Дърводобив и дървопреработване – Това е най-стабилният отрасъл на 

общинската икономика. Ежегодно в общината се добиват около  150 000 м3 

дървесина. 

Броят на малките и средни дървопреработващи предприятия е над 600. Те 

работят почти изключително за износ (предимно за Гърция). Мебелните 

предприятия са концентрирани главно във Велинград (“Стела 97” – производство 

на мебели; ЕТ “ММ-Метко” – производство, проектиране и монтаж на мебели за 

дома, офиси и хотели; “Мебелна фабрика Чипилов”; ЕТ “Братя Мицикулови” и др.). 

Основен проблем пред този сектор на промишлеността е следният – 

стремежът за постигане на по-голяма печалба, довежда до нарушаване на баланса 

на горите. Поради което е необходимо да се промени охраната и експлоатацията на 

горите. 
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Създаване на стимули на предприемачите в мебелното производство, които 

да затворят производствения цикъл от добива на дървесина до крайния продукт – 

мебели и фасониран дървен материал). 

- Машиностроене – Представено е главно от “Роботика” ЕООД – 

ппроизводство на медицинска, лабораторна и фармацевтична техника и “Кентавър” 

– дървопреработващи и металорежещи машини. Като странична дейност тук се 

произвежда и работно облекло. 

- Хранително-вкусова промишленост – В този сектор са регистрирани над 

33 фирми. Това са главно малки и средни предприятия. По-големите между тях са 

“Бони оборот”, “Хлебозавода” и “Млечна промишленост”. 

Продукцията на тези предприятия задоволява нуждите на общината от 

хранително-вкусови продукти. Необходимо е този сектор да се разшири и 

модернизира с оглед на развитието на балнеологията и туризма. 

- Добив на нерудни изкопаеми - Добивът на мрамор и гранит е силно 

ограничен в сравнение с годините преди преминаването на страната към пазарно 

стопанство. 

Най-големият производител на мраморни и гранитови изделия е фирма 

“Минерали-М” ООД. Освен с производство, тя се занимава и с проектиране и 

доставка на тези изделия. 

Като ново производство в този сектор се утвърди бутилирането на трапезна 

минерална вода. Тя намира добър прием на пазара, както в странатна, така и в 

чужбина. 

- Строителство – В последните години във връзка с нарастващото 

строителство, се наблюдава подем в този сектор на икономиката. Това е отрасълът, 

който бързо реагира на пазарното търсене. В общината са регистрирани 32 фирми, 

занимаващи се със строителство, като само 3 са с персонал до 50 души. 

Както бе посочено в началото, водещ отрасъл в общинската икономика се 

явява балнеологията и туризма. В бъдеще този отрасъл ще се явява като най-

перспективен в икономическата база на община Велинград. 

Предпоставки за интензивното му развитие са заложени в неповторимите 

природно-климатични условия в общината и изграденото име на града като 
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първокласен балнеоложки курорт. На територията му са разположени 50 хотела и 

43 почивни домове и санаториуми, 140 заведения за обществено хранене. 

Навлизането на частния капитал в този отрасъл доведе до модернизация на 6 

почивни комплекса, които предлагат всички видове балнеоложки услуги. Освен 

това са благоустроени обществените минерални бани и са изградени 22 открити и 

закрити минерални басейна. 

Природните характеристики на общината вече не са достатъчен мотив за 

туристите и нуждаещите се от балнеоложко лечение. За развитието на този отрасъл 

е необходимо организацията на туристическата и балнеоложка дейност да се 

ориентира към комплексно изграждане на обекти на балнеологията и туризма, 

включително към развитие на развлекателно-атракционната инфраструктура 

(тематични паркове, голф-игрища и др.). 

В по-малките населени места следва да се отдели по-голямо внимание към 

развитието на “селския туризъм”, към който проявяват все по-голям интерес както 

чуждестранните туристи, така и българските. 

Освен прякото въздействие върху икономиката на общината туризмът може 

да подпомогне и реализацията на произвежданата селскостопанска продукция 

(местни и млечни продукти, горски продукти – гъби, дивечово месо, билки, горски 

плодове). Тази продукция е екологично чиста и може да намери пазар не само в 

туристическите обекти, но и да се изнася както в страната, така и в Европейския 

съюз. За целта е необходимо да се вложат капитали за развитие най-вече на 

животновъдството, което да стане интензивно. 

За развитието на атрактивния туризъм ще способства и пускането на 

атракционни влакове по теснолинейната ж.п.линия Септември- Добринище. 

Развитието на туризма е пряко свързано с развитието и подобряванвето на 

техническата инфраструктура и състоянието на околната среда (сметища и 

сметосъбиране). 

В заключение: балнеологията, СПА-туризмът – наред със “селския туризъм” 

– ще имат водещо значение за община Велинград. Наред с него ще продължава да 

се развива и дърводобивнатна и дървопреработвателна промишленост, като един от 

най-устойчивите сектори на икономиката на общината. 
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 2.2.2. Селско стопанство  

Селското стопанство не е  определящ фактор за общинската икономика. 

Земеделската земя е вече възстановена на собствениците, поради което цялата 

селскостопанска дейност се извършва от частните земеделци.  

Независимо че селското стопанство през 90-те години значително намали 

своя дял в произведената продукция, този отрасъл е важен източник на доходи в 

населените места на общината.  

Потенциалите за развитие на селското стопанство на територията на 

общината се определят от релефните, почвените и климатичните условия. Анализът 

на тези потенциали показва следното: 

Преобладаващият планински характер на територията предопределя както 

размера и относителния дял на видовете земеделски територии, така и 

възможностите за развитие на определени подотрасли.  

 Територията  на общината попада в Преходно-континенталната климатична 

подобласт на Европейско-континенталната климатична област - среднопланинската 

част на Планински климатичен район и Севернородопски нископланински 

климатичен район.  

Големите различия в надморските височини, разнообразният релеф и 

климатични елементи, както и геоложката основа са оказали изключително голямо 

влияние  върху почвообразувателния процес. Основният почвен тип е кафявата 

горска почва, следвана от хумусно-карбонатната, канелената горска излужена и 

планинско-горската тъмноцветна почва. Съвсем ограничено са разпространени 

плодородните алувиално-делувиални ливадни почви, разположени в долините на 

реките. 

Посочените природни условия обясняват ниския относителен дял на 

земеделските земи, на обработваемите земи и особено на нивите и съответно - 

високия относителен дял на площите с естествена тревна растителност (естествени 

ливади и пасища).  

 Според последния утвърден баланс на територията (2000 г.) земеделските 

земи са 12,5% от територията на общината, а обработваемите земи - 8,3% (65666 

дка).  По данни на Общинската администрация - гр.Велинград и Областната 

дирекция “Земеделие и гори” размерът на земеделските земи през 2007 г. е 96319 
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дка (таблица №1).   Обработваемата земя е с площ 64140 дка. Значителна част от 

нея - 13499 дка, перманентно не се обработва.  Това е главно в резултат на 

разрушената селскостопанска структура, главно вследствие на разпокъсаността на 

имотите.  

                                        Разпределение на   земеделската земя 
                                                                               Таблица №1                                                                                          

Показатели 
2007 г. 

дка 
Земеделска    земя, в т.ч. 96319 

Ниви  25233 

Ливади  23357 

Мери и пасища   21776 

Трайни насаждения общо, в т.ч.   1590 
              Овощни градини 90 
              Други трайни насаждения 1500 
Неизползвани обработваеми земи  13499 
Общо обработваема земя   64140 

 

 Типичен за район с преобладаващ планински характер е високият 

относителен дял на тревните площи - естествени ливади, мери и пасища  (според 

баланса на територията) - 48,1% от земеделските земи, или 48445 дка.  

 Според собствеността на земеделските земи те се  разпределят както следва: 

частни - 47,1 %, държавни - 19,6%, общински - 20,0 % и  други - 13,3 %.   

 Качеството на земеделските земи в общината ги причислява към бонитетната 

група “непригодни за земеделско ползване земи”, или IX категория. Със 

сравнително най-добри качества са земите в землищата на Велинград със 

среднопретеглен бал 18 (IX  категория),  и на селата Враненци и Кръстава - 15 бала 

(IX категория), Бозьова, Грашево, Чолакова. С най-нисък среднопретеглен бал – 5 

(Х категория), е стопанисваната земя в землищата на селата Медени поляни, Побит 

камък и Цветино.  

 Растениевъдство  

 Посочено беше по-горе, че значителна част от обработваемата земя в 

общината не се обработва. Преобладаващият тип производители са многобройните 

дребни еднолични производители с относително малки парцели земеделска земя. 
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Намалиха се посевните площи,  размера на трайните насаждения и добивите от 

земеделските култури. Информацията от таблица №2 показва размера на основните 

земеделски култури  и добивите от тях през 2007 г.  

 Основна земеделска култура за района на общината са картофите -  с площ 

12000 дка.  

 От зърнено-житните   култури с най-голямо представителство е овеса с площ 

2300 дка, следван от царевицата за зърно - 400 дка, и с по-малка площ пшеница -  

350 дка.   

  Фасулът е с площ 100 дка. 

Площи и добиви на основните земеделски  култури 
 
                      Таблица №2 

  2007 г. 
 посевна 

(плодо- 
даваща) 

площ 
дка 

среден 
добив 
кг/дка 

Показатели 

Култури 
Пшеница 350 200 
Царевица за зърно 400 140 
Овес 2300 90 
Фасул 1000 110 
Картофи 12000 1600 
Ябълки 50 750 
Череши и вишни 30 233 
Малини 250 800 

 

 От трайните насаждения са отглеждани: ябълки - 50 дка, череши и вишни - 30 

дка, и  малини - 250 дка.    

 Почвените и  климатични условия на територията на общината предоставят 

възможности за  производство на алтернативни земеделски култури (култивирани 

билки и т.н.), възможности за производство на екологично чисти продукти. 

 Животновъдство 

В резултат от реформите в селското стопанство, изразяващи се главно в 

ликвидиране на едрите форми на стопанисване на земята и преминаването на 

животновъдството почти изцяло в личните стопанства, е налице значителен спад в 
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броя на селскостопанските животни, отбелязан в цялата страна, в т.ч. и в община 

Велинград.  

 Броят на основните видове селскостопански животни е както следва: 

                                 Таблица № 3 

Показатели 
2007 г. 
брой 

Говеда общо, в т.ч.  3800 
     млечни крави 2850 
Овце общо 6200 
Овце майки 4100 
Кози общо 900 
Кози майки 680 
Свине общо 20 
Свине майки - 
Кокошки 9000 
Пчелни семейства 1650 

 

  Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен определят 

екстензивния характер на земеделието в общината и специализацията в 

говедовъдство, овцевъдство и козевъдство (видно от таблица №3), базирани на 

производството на сено от естествените ливади и ползване на значителния размер 

мери и пасища (чийто потенциал не се използва пълноценно).  

 Породният състав е силно влошен. Сградният фонд е в лошо състояние. 

 Продължаващото намаляване на броя на отглежданите животни се обяснява с 

ниската изкупна цена на млякото, високите цени на фуражите, слабото търсене на 

месо, които причини принуждават населението да сведе броя на животните до 

оптималния минимум. 

 При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното 

развитие на селското стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни 

изводи и насоки за перспективно развитие : 

- Основните пречки за развитието на селското стопанство са: многобройни 

маломерни участъци обработваема земя, недостиг на финансови средства, липса на 

техника и складова база, ниска производителност; непълноценно торене, защита от 

болести, плевели и вредители; неефективна охрана на продукцията; 
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- Нисък е размерът на действащите поливни площи, състоянието на 

напоителните полета е незадоволително - съоръженията са остарели, разграбени са 

помпени станции, липсват инвестиции за възстановяването им; 

- Силна е раздробеността на обработваемата земя на многобройни маломерни 

участъци вследствие на възстановяването на собствеността на бившите 

собственици. По данни от картите на възстановената собственост на землищата, 

земеделските земи са обособени (разделени) в общо  35410 бр. имоти, като средната 

площ на един имот е около 6,4 дка; 

- Условията са неблагоприятни за интензивно земеделие, но съществуват 

възможности за развитие на планинско пасищно животновъдство на базата на 

значителния размер пасища, както и на добива на сено от естествените ливади;  

- Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са 

раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради пресечените  

терени и липсата на пътища, както и застаряването на населението в селата; 

- Общинските земи (около 12000 дка, както и над 43000 дка стопанисвани от 

общината,  в т.ч. мери и пасища) не се използват пълноценно; 

-  Наложителни са  промени във формата на стопанисване, които да доведат 

до създаване на съвременни стопанства. Това може да се осъществи чрез стимули за 

агрофирми, арендатори или земеделски кооперации, които да имат интерес, 

поемайки рисковете, да наемат, купуват или организират използването на по-

нископродуктивни земи; 

- При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, 

съществуват условия за производство на екологични чисти продукти 

растениевъдството и животновъдството;   

 - Негативната  тенденция в развитието на селското стопанство трябва да се 

преустанови посредством разясняване изискванията на Европейския съюз по Глава 

земеделие и възможните допълнителни доходи за целенасочено използване на 

земята. Следва пълноценно да се използват и възможностите, които дава Наредба 

№107 от 2006 г. на МЗ за условията и реда за подаване на заявления по схеми и 

мерки за подпомагане по площ.  

  



 

 
37 

 

2.3.3. Горско стопанство   

 Разработката по раздела се базира на официална информация по писма..... .на 

РДГ – Пазарджик. Съгласно тези писма общата площ на горските територии на 

общинатавъзлизат на  68725,7 ха (2009г.) / 68687 ха (2012г.) /. По поделения към 

отчетните форми, стопанисваните площи са: 

• Държавно горско стопанство “Алабак” - 26942 ха; 

• Учебно-опитно горско стопанство  “Георги Аврамов” с. Юндола – 5164 ха;   

• Държавна ловно стопанство “Чепино” - 11492 ха;  

• Държавно горско стопанство “Селище” - 16619 ха;   

• Държавно горско стопанство “Чехльово” – 8508 ха. 2 

 Голямото разнообразие в надморската височина и разнообразния релеф на 

общината определят разнообразието на микроклиматичните особености, а оттам и 

на почвените и растежните условия.  

 В типологично отношение горската растителност е разпределена  в Долния 

равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 м н.в.) 

и Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.). 

 Поради големите разлики в надморските височини и разчленения и пресечен 

характер на релефа, наклоните на терена са разнообразни. На територията на 

Държавно горско стопанство “Алабак” и “Чехлъово”, и на ДЛС “Чепино” 

преобладават стръмните и много стръмни терени (21-30 и над 31°), на ДГС 

“Селище” - стръмните терени (21-30°), и на УОГС “Георги Аврамов” - наклонените 

терени (11-20°). Според изложението на терена преобладават сенчестите 

изложения. 

Основният почвен тип е кафявата горска почва, следвана от хумусно-

карбонатната, канелената горска излужена и планинско-горската тъмноцветна 

почва. Съвсем ограничено са разпространени плодородните алувиално-делувиални 

ливадни почви, разположени в долините на реките. 

Върху преобладаващата част от територията на горите не е констатирано 

наличие на сериозни ерозионни процеси. Пресеченият терен, големите наклони и 

пашата на домашните животни са главните фактори, които са оказали влияние 

                                                 
2 От 01.02.2013 г ДЛС”Чепино” и ДГС “Чехлюво” са обединени в едно. 
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върху развитието на ерозионните процеси. Най-често срещана е площната ерозия на 

почвата, дори и при не много големи наклони, докато линейната ерозия и 

свързаните с нея явления, като образуване на поройни ровини и долове, свличане на 

почвени пластове и поройни наноси са по-рядко срещано явление. 

 Хидрографската мрежа  се отличава с голяма гъстота. Най-голямото водно 

течение е  река Чепинска, която в най-горната си част се нарича река Рибна, а след 

това Банска Бистрица до Велинград. По-важните  й притоци са Абланица, Мътница, 

Поляница, Баталач, Требедущица, Лепеница и др. Други по-значими водни течения 

са реките Грънчарица, заедно с притока й Мала река, Цветинска, Луковица и 

Еленка. На север към река Яденица гравитират реките Скриеница, Хаджийски дол и 

Чарковете. Водният режим на тези течения е относително постоянен, за което 

способствуват изобилните снеговалежи във високите части на водосборите им.  

 Важен елемент от хидроложките условия е наличието на уникалния 

водосборен басейн от минерални извори, обхващащ площ от около 800 кв. км. в три 

термални зони: Чепино, Лъджене и Каменица. 

  На едноименната река е изграден язовир Доспат, попадащ  на територията и 

на съседната община Доспат. 

 Климатът на  територията на общината е преходно-континентален.  

Територията  попада в Преходно-континенталната климатична подобласт на 

Европейско-континенталната климатична област - среднопланинската част на 

Планински климатичен район и Севернородопски нископланински климатичен 

район.  

 Разпространени са следните дървесни видове: 

 От естествено разпространените най-широко участие имат бял бор, черен 

бор, ела, смърч, бяла мура, бук, горун, цер, трепетлика, ива, бреза, мъждрян, габър, 

келяв габър, шестил и др. в чисти и смесени формации. Във височинния пояс над 

1750 м. са разпространени високопланински смърч, бялборови-смърчови и елово-

букови формации. 
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 От изкуствено внесените видове чрез залесяване  най-голямо участие имат 

иглолистни култури - смърч, бяла мура, ела, бял бор, черен бор, дуглазка, веймутов 

бор, лиственица, от широколистните  - бреза и др. 

 От храстовите видове се срещат: хвойна, леска, шипка, дрян, черен бъз, 

червен бъз,  къпина, диворастяща малина, ракита, синя смрика,  високопланинска 

смрика, глог и др. Тревната покривка е съставена от житни (класица, овсига, 

власатка, главица, подъбиче и др.), папрати, лазаркиня, лузула, подбел, заешки 

киселец, ягоди, боровинки и др. 

 Разпределението на общата площ на горския територии в общината (68725,7 

ха) по вид на земите показва, че залесената площ е 65211  ха.  Най-голям дял 

заемат иглолистните  гори. 

 Незалесената горска площ е 3514,7 ха - голини, сечища, пожарища и др. 

Една част от незалесената площ (поляни, просеки и др.) могат да се използват за 

странични ползвания в горските територии, а друга част (горски пътища) служат за 

провеждане на лесовъдските мероприятия.  

 В таблица №1 е представено разпределението на горските територии в  

общината по групи гори по функции.  

 Съобразно функциите им 42879,8 ха от горските територии на общината са 

причислени към групата “Гори и земи с основно дървопроизводителни и 

средообразуващи функции”. 

 Към групата  “Защитни и рекреационни гори и земи”  са включени 4771,7 

ха. Те се подразделят на: 

 -  водоохранни гори и земи (вододайни зони) с площ 1342,9 ха; 

 -  противоерозионни гори и земи – 1431,6 ха. Това са защитни ивици покрай 

горната граница на гората и край яз. Доспат, нелесопригодни площи, обрасли с 

дървесна и храстова растителност, гори на скални и урвести терени; 

 - мелиоративни гори и земи (285,1 ха) -  защитни ивици от двете страни на 

жп линията;    

 - рекреационни гори и земи (17621,6  ха) – курортни гори; 

 - други гори и земи (3278,7 ха) - към тях са включени семепроизводствени 

градини и насаждения, географски култури, горски разсадници и ловностопански 

територии. 
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 Защитените територии са с обща площ 871,7 ха. От тях природните 

забележителности са с площ 205,6 ха, а защитените местности – 666,1 ха. 

  

 Необходимо е да се отбележи, че част от горите и земите от горските 

територии изпълняват едновременно няколко функции. Така част от вододайните 

зони са едновременно и противоерозионни гори, семепроизводствени градини; част 

от курортните гори са и зелени зони и лесопаркове; част от защитните ивици край 

яз.Доспат са и  курортни гори и т.н. 

 
 Общият дървесен запас на основните насаждения и култури (без клони) в 

общината е 16482962 куб.м.   

 Основните насоки на организация на горското стопанство в общината са  

предвидени в лесоустройствените проекти на  “Алабак”, “Чехльово” и “Селище”, 

УОГС “Георги Аврамов” и ДЛС “Чепино” и  са съобразени с поставената цел по 

групи гори и земи съобразно функциите им. 

 В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи 

функции организацията на стопанисването е насочена преди всичко към 

разширеното възпроизводство на главния продукт – дървесината, при пълно 

запазване на водоохранните и почвозащитни функции на гората. Проектирани са 

подходящи залесявания, реконструкция на слабопродуктивни и малоценни 

насаждения, отгледни и главни сечи и други мероприятия изцяло съобразени с 

екологическите условия на района.  

 Направлението на стопанисването в защитните и рекреационни гори и земи 

има за цел непрекъснато подобряване и увеличаване на особените им функции. В 

тази група гори ползването на дървесина е второстепенна задача. Така за 

вододайните зони целта е подобряване водоохранното и водозащитно значение; за 

защитната ивица покрай горната граница на гората и за защитните гори на скални и 

урвести терени и нелесопригодните горски площи целта е запазване на дървесната 

растителност и почвата; защитните ивици покрай шосетата и ж.п. линията имат за 

цел запазването на ивицата от ерозия и срутвания; в курортните гори, лесопарка  и 

зелената зона предимство е дадено на техните здравно-украсни функции, запазване 

и разнообразяване на горските екосистеми и създаване на подходящи условия за 
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краткотраен отдих на населението, както и създаване, чрез подходящи 

мероприятия, на буферна зона между промишлените предприятия и населените 

места в общината;  в семенните бази целта е производство на висококачествени 

семена от бял бор, смърч, ела и др. 

 В защитените природни територии основната цел е запазване на естествената 

растителност и закрилата им. Режимът за тяхното ползване и опазване се определя 

със Закона за защитените територии. 

 Наред с основните задачи на УОГС “Георги Аврамов”, насоките в различните 

групи гори (горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи 

функции, защитните и рекреационни гори и земи, и в защитените природни 

територии) са съобразени с учебно-опитния характер на стопанството, тъй като то 

изцяло служи като учебна и опитна база на Лесотехническия университет. 

 Приоритетната стопанска дейност на територията на ДДС “Чепино” е 

дивечовъдството и устойчивото ползване на дивечовите ресурси. 

 В ловностопанско отношение горите на територията на общината предлагат 

благоприятни условия за развъждането на елени, сърни и диви свине. Много добри 

възможности има за рибното стопанство и за разселването и развъждането най-вече 

на балканската пъстърва, за която има изградени развъдници. 

 За десетгодишен период в горите на общината са предвидени сечи върху 

площ от 36557,4 ха. Общият размер на ползването от дървесина през 

десетилетието от всички видове сечи е 1947631 куб.м. върху площ от 36557,4 ха. 

Основната част от ползването на дървесина ще се реализира от главни сечи, 

отгледни сечи (прочистване, прореждане, пробирки),  и в по-малка степен от сечи 

при реконструкция на насажденията, оформяне на котли за залесяване  и  санитарни 

сечи.  

 През десетгодишния период е предвидено залесяване на обща площ 1202,6 ха 

редуцирана площ.  Залесяването ще се извърши основно при реконструкция, 

попълване на редини, ново залесяване на голи площи и редини,  след гола сеч и др. 

 На площ 1260,9 ха в зрели насаждения е предвидено подпомагане на 

естественото възобновяване чрез разрохкване, без залесяване. 

 В горските територии се осъществяват и редица странични ползвания. В 

голяма част от територията се разрешава паша на едър и дребен добитък (в т.ч. във 
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високопланински и горски пасища), но възможностите не се използват пълноценно.  

Добиват се листников фураж, трева и сено от поляните за прехрана на домашните 

животни, новогодишни елхи, дръвчета за озеленяване, смола,  иглолистна вършина 

от бял бор и ела за нуждите на фармацевтичните заводи, картофи от временни ниви 

в далекопроводните просеки.  Има добри условия за добив на горски плодове 

(боровинки, малини и др.), билки (риган, жълт кантарион, бял равнец, мащерка, 

мечо грозде и др.) и диворастящи гъби (манатарка, пачи крак). 

 На фона на намаляване и спиране на производството на предприятия в 

района, и освобождаване на работещите в тях, горското стопанство като отрасъл, 

развитието на дейностите, свързани с дърводобива, възпроизводството, ползването 

и опазването на горите създават заетост и поминък на част от населението, като 

предлагат работни места за постоянни и сезонни (временни) работници. С това се 

помага за решаването на тежките социални проблеми във връзка с голямата 

безработица в района. От значение за населението са и страничните ползвания на 

гората. Те носят допълнителни доходи на населението. 

 В заключение могат да се направят следните изводи за състоянието и 

перспективите за развитие на горските територии на територията на община 

Велинград: 

 - определянето на бъдещия състав на насажденията е извършено на базата на 

биологични и екологични принципи, като са взети под внимание икономическите 

нужди от определени видове дървесина и специалните функции на гората (защитни, 

водоохранни и други);  

 - извършването на предвидените залесявания и реконструкции на 

насажденията ще се отразят положително по отношение произхода на 

насажденията, подобряване на видовия състав и др.; 

 - извеждането на отгледните и санитарни сечи ще подобри качеството на 

дървостойте и здравословното им състояние; 

 - ще се увеличат защитните, водоохранните и водорегулиращите функции на 

насажденията, а така също и растежните условия. 

 Налице е несъответствие между размера на горските територии на общината 

(формиран от площта по лесоустройствените проекти на ДЛС и ДГС “Алабак”, 

“Селище”,“Чехльово” и “Чепино” и УОГС “Георги Аврамов”),  и този размер, 
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посочен в последния приет баланс на територията на общината за 2000 г. (по 

информация от картите на възстановената собственост на землищата в общината). 

Наложително е детайлно да се анализират и отстранят несъответствията. 
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                  Таблица1 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА НА ГОРИТЕ НА 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПО ГРУПИ ГОРИ ПО ФУНКЦИИ 

        
                                               

  

ха % ДГС 
Алабак 

ДГС 
Чехльово 

ДГС 
Селище 

ДЛС 
Чепино 

УОГС 
Георги 

Аврамов 
I. Гори и земи с основно  дървопроизводителни 

42879,8 62,4 11594,6 7692,4 12471 8240,6 2881,2 и средообразуващи функции 
II. Защитни и рекреационни гори и земи 

24771,7 36,0 14740,4 813,2 4142 3227,2 1848,9     (1+2+3+4+5) 
1. Водоохранни гори и земи 1342,9 2,0 526,3 -  -  816,6 -  
    1.1. Вододайни зони, в т.ч. 1342,9 2,0 526,3 -  - 816,6 -  
          - нелесопригодни площи, обрасли с дървесна и -  -  -  -  - -  -  
            храстова растителност 11,7 0,0 11,7 -  - -  -  
- семепроизводствени градини, от тях: 61,1 0,1 61,1  - - -  -  
   - защ. ивици покрай горната граница на гората 18,5 0,0 18,5 -  - -  -  
2. Противоерозионни гори и земи 1431,5 2,1 772 60,0 342 291,2 26,3 
    2.1. Защитни ивици покрай горната граница на 107,8 0,2   -  107,8     
           гората, в т.ч. 271,8 0,4 70,2 -  - 201,6 -  
- семепроизводствени градини   12,4 0,0 12,4 -  - -  -  
    2.2. Защитни ивици край яз. Доспат, в т.ч. 135,5 0,2 -  -  135,5 -  -  
          - курортни гори -  -  -      -  -  
    2.3. Нелесопригодни горски площи, обрасли с -  -  -  -  - -  -  
           дървесна и храстова растителност, в т.ч. 156,1 0,2 108,5 4 35,8 5 2,8 
           - курортни гори 16,4 0,0 11,1 -  3,2 -  2,1 
    2.4. Гори на скални и урвести терени, в т.ч. 820,3 1,2 593,3 56 62,9 84,6 23,5 
           - курортни гори, от тях: 199,3 0,3 167,9 -  18,6 -  12,8 
             - зелена зона 3,3 0,0 3,3 -  -  -  -  



 

 
45 

 

3. Мелиоративни гори и земи 285,1 0,4 285,1 -  -  -  -  
    3.1. Защитни ивици покрай жп линия, в т.ч. 285,1 0,4 285,1 -  - -  -  
          - курортни гори 285,1 0,4 285,1 -  - -  -  
4. Рекреационни гори и земи 17621,6 25,6 12452,9 156,8 3480,9 595,1 1687,8 
     4.1. Курортни гори, в т.ч. 17621,6 25,6 12452,9 -  3480,9 595,1 1687,8 
            - зелена зона, от нея: 1475 2,1 1475 -  - -  -  
                - лесопарк 467,4 0,7 467,4 -  - -  -  
            - семепроизводствени насаждения 222,6 0,3 222,6 -  - -  -  
            - горски разсадник -  -  -  -  - -  -  
            - ловностопански територии 221,2 0,3 -  -  - -  221,2 
5. Други гори и земи 3278,7 4,8 704,1 596,4 319,1 1524,3 134,8 
    5.1. Семепроизводствени градини, в т.ч. 1104,8 1,6 292,9 562,8 7,8 215,9 25,4 
            - курортни гори 6,8 0,0 -  -  - -  6,8 
    5.2. Семепроизводствени насаждения 412 0,6 -  -  311,3 -  100,7 
    5.3. Географски култури, в т.ч. 17 0,0 -  -  - -  17 
            - курортни гори 6,8 0,0 -  -  - -  6,8 
    5.4. Ловни и дивечоразвъдни 1350,1 2,0 -  33,6 -  1307,4 9,1 
    5.5. Горски разсадници 2,8 0,0 1,8 -  -  1   
    5.6. Други 440,6 0,8 409,4 -  -  -  31,2 
III. Гори и земи в защитени територии (1+2) 871,7 1,3 606,80 3,2 5,8 24,5 433,9 
1.Природни забележителности, в т.ч. 3,8 0,3 - -  0,1 -  3,7 
    - курортни гори, от нея: 2,4 0,3 - -  - -  2,1 
       - зелена зона 201,8 0,3 - -  - -  -  
2. Защитени местности, в т.ч. 666,1 1,0 606,80 3,2 5,7 24,5 430,2 
          - курортни гори 225,5 0,3 606,80 -  -  -  23 
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА    (I+II+III) 68725,7 100 26941,8 8508,8 16618,8* 11492,3 5164,0 
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  *  Освен горите и земите от горските територии държавна собственост, са включени и тези на стопанисвани от частни 
лица, остатъчни територии по чл.19 от ЗСПЗЗ, и горите и земите на юридически лица.  
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 3. Природни условия 

 3.1. Релеф 

 Община Велинград е разположена в Чепинската котловина. Тя се простира 

изцяло във високите северозападни части на Родопите, поради което 

преобладаващият тип релеф е планински, надморската височина – от 750–800  до 

2186 м. (Чепинската котловина е 750-800 м, връх “Голяма Сютка” – 2196 м).  

 Характерна особеност на релефа е наличието на специфичен карстов 

комплекс. Мраморните разкрития между Беглика и кв.Чепино имат голяма 

туристическа стойност. В този комплекс е и пещерата “Лепеница”,, която е 

обитавана от пещерни хора. В Чепинската котловина избликват водите на 

карстовия извор “Клептуза”. 

3.2. Климат 

 Климатът във Велинградската община е преходно-континентален със 

средиземноморско влияние, а във високите части е с планинско влияние. 

 Поради особеностите на релефа, годишната амплитуда на температурата е 

по-малка – не е така рязка както в равнините, лятото е прохладно, а зимата – мека. 

 За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните 

климатични елементи: температура на въздуха, валежите, скоростта на вятъра, 

продължителността на слънчевото греене, броят на дните с мъгли и появата и 

задържането на снежната покривка. Тези фактори влияят за разсейването и преноса 

на емитираните вредни вещества в атмосферата. 

 Надморската височина на Чепинската котловина (ср.около 750 м) фактът, че 

тя е обградена от планински възвишения, сравнително добрата им лесистност – са 

причина за неголемите колебания на температурата на въздуха. 

 Средногодишната температура на въздуха за Велинград (по данни от 

ХМС.Велинград), е +8,8°С, за по-високите планински части (по данни на станция 

Юндола) тя е +5,4°С, или средногодишната температура на въздуха в община 

Велинград е 7,1°С. 

 Най.топъл месец е юли, когато се наблюдават най-високите средномесечни 

температура - +18,6°С (Велинград), +14,5°С (Юндола) – средна за общината е 

+16,5°С. 
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 Средномесечната минимална температура за общината е –3,3°С (-2,3°С за 

Велинград и –4,4°С – за Юндола). 

 Най-студено е през месец януари. Зимните средномесечни температури за 

общината са –3,8°С, като във Велинград те са отрицателни само през януари, а през 

останалите зимни месеци – декември и февруари – тя е положителна. 

           Таблица 1 

Средномесечна и годишна температура на въздуха (°С) 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Ср. 

год. 
Велин-

град 
-2,3 0,1 3,4 8,0 13,2 16,5 18,6 18,5 14,4 9,6 5,1 0,1 8,8 

Юндола -4,4 -3,1 -0,9 4,7 9,3 12,5 14,5 14,6 10,9 6,0 2,2 -1,8 5,4 
Ср. за 

общин. 
-3,3 -1,5 1,2 6,3 11,2 14,5 16,5 16,5 12,6 7,8 3,6 -0,9 7,1 

 

 Валежи  

 Средногодишната сума на валежите е 954 мм. Най-малки са валежите през 

месец септември – 36 мм, а най-влажно през месец май – 73 мм. По отношение на 

валежите по сезони се наблюдава едно равенство – през есента и зимата падат 

съответно 135 мм и 138 мм, а през пролетта и лятото – по 160 мм. Тези данни 

показват, че валежите са сравнително равномерно разпределени през цялата година. 

 Снежната покривка е със средна продължителност 118 дни, най-често е 

нетрайна. Това се потвърждава от факта, че само 40 % от зимните дни са с 

устойчива снежна покривка. Най-рано сняг падал на 06.Х., а най-късно – на 09.І. 

Устойчива снежна покривка се формира най-рано на 05.ХІІ, а снегът се разтопява 

най-рано на 15.ІІІ. 

           Таблица 2 

Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите (мм) за станция Велинград 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Год. 

48 40 41 47 73 69 53 38 36 48 52 50 954 
 

Зима Пролет Лято есен 

138 160 160 135 
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          Таблица 3 

Средномесечен и годишен максимален денонощен валеж (мм) 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Ср. 

год
. 

Велин-
град 

17 13 14 14 19 23 21 18 16 18 17 16 39 
Юндола 17 14 15 15 22 25 24 20 19 20 19 16 43 
 
           Таблица 4 
Дата на поява и изчезване на снежната покривка 
Станция Велинград –  най-ранна  най-късна 
    06.Х. – 09.І.  22.ХІ. – 05.ХІІ. 
 
 Слънчево греене 
 Продължителността на слънчевото греене се отразява върху температурата 

на въздуха и валежите. Интензивността на сумарната слънчева радиация е в пряка 

зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от прозрачността на 

въздуха. 

 Слънчево време има 2157 часа през годината. Най-много слънчеви часове 

има през август – 304, а най-малко през декември – само 81 часа. По сезони най-

много слънчево греене има през лятото – 832 часа (38,6 % от слънчевото греене), на 

второ място е пролетта – 538 часа (24,9 %), на трето място е есента – 504 часа (23,4 

%) и на последно мяссто е зимата – само 283 часа (13,1 %).     

 Районът е с добра радиационна характеристика, която не стимулира 

вторични химични реакции за повишаване нивото на замърсяване на въздуха. 

           Таблица 5 

Продължителност на слънчевото греене (часове) 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Ср. 

год. 
Велин-

град 
90 112 154 180 204 234 294 304 236 163 105 81 2157 

 Мъгли и скорост на вятъра 
 Броят на дните с мъгла в община Велинград е различен за гр.Велинград и 

котловината и за Юндола. Респективно 25 дни и 36,9 дни годишно са с мъгла. 
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Средномесечно за Велинград се падат по 2,1 дни, а за Юндола – по 3,1 дни. Най-

много мъгливи дни според данните от станция Велинград (5,5) са през месец 

декември, а за Юндола те са 5,4 (през м.ноември).  

 По полугодие мъглите във Велинград от ІV до ІХ месец са само 4,2 дни, а от 

Х до ІІІ месец – са 20,8 дни, за Юндола те са съответно 10,4 дни (ІV-ІХ месец) и 

26,5 дни (Х – ІІІ месец). 

           Таблциа 6 

Брой на дните с мъгла по месеци, полугодие и годишно 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ІV –

ІХ 
Х – 
ІІІ 

Год. 

Велин-
град 

3,4 2,7 2,1 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 1,1 3,4 3,5 5,5 4,2 20,8 25,0 

Юндола 3,5 2,7 3,4 2,1 1,9 2,0 2,1 2,3 3,2 4,7 5,4 3,6 10,4 26,5 36,9 
 

 Максималният брой на дните с мъгла през годината за станция Юндола е 190 

дни, а за Велинград . 72 дни. Най-много мъгливи дни на Юндола има през 

м.октомври (23 дни), през същия месец е и максимумът във Велинград (17 дни). 

Най-малко мъгли във Велинград се наблюдават през м.август (3 дни), а на Юндола 

през м.май (10 дни). 

           Таблциа 7 

Максимален брой на дните с мъгла 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІ

І 
ІХ Х ХІ ХІІ ІV 

–ІХ 
Х – 
ІІІ 

Год
. 

Велин-
град 

13 16 8 4 4 7 4 3 11 17 10 16 24 53 72 
Юндола 18 16 22 12 10 13 22 18 22 23 21 15 91 99 190 

 

 Ветрове  

 Скоростта на вятъра обуславя мекия климат в общината. Общо взето 

Чепинската котловина е защитена от ветровете, защото е съсложена от всички 

страни с планини и планински възвишения. 

 Духат обикновено т.нар.”горски бризи”, преобладаващата компонента на 

които са югозападните и североизточни ветрове. Местен вятър тук е “вечерникът”. 

През летните горещини той внася прохлада в котловината. Твърде характерно е 
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действието на северозападният вятър, свързано с валежите. Местните хора знаят – 

явят ли се мъгли над Арабчал и Каменица – ще вали. 

 Средногодишната скорост на вятъра за Велинград е 1,5 м/сек, а за Юндола – 

1,4 м/сек. Общо взето средномесечната и годишна скорост на вятъра е равномерна. 

           Таблица 8 

Средномесечна и годишна скорост на вятъра (м/сек) 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Ср. 

год
. 

Велин-
град 

1,0 1,7 1,9 2,0 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 
Юндола 1,4 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 
 

 Метеорологичната характеристика въздейства пряко върху санитарно-

курортния комфорт на почиващите във Велинградската община. Мекият климат 

способства за развитието на отдиха, като цяло. 

 3.3. Хидрология, инженерна геология и минерални води 

Геоложка основа 

 Районът попада в Западно-Родопският блок на Родопския масив. Геоложката 

основа е изградена от метаморфни, магмени и седиментни скали. Метаморфните 

скали се свързват с докамбрийско-гранитоидите с палеозойска, а седиментните с 

неозойска възраст. Докамбрий е представен от Пра-Родопската надгрупа 

(установена северозападно от Сърница). Дебелината на надгрупата не превишава 

900 м. 

 Рупчоската група в Чепино е представена от Чепеларската, Богутевската и 

Вълчанската свити. 

 Чепеларската свита се разкрива на югозапад и на север от Велинград. Тя е 

изградена от алтерниращи биотитови, мусковитови и двуслюдни дребнозърнести 

гнайси, шисти, гнайсошисти, амфиболити, мрамори, нечисти мрамори. Разкрива се 

югозападно и северно от Велинград. Дебелината на Чепеларската свита е от 200 до 

800 метра. 



 

 
52 

 

 Богутевската свита се разкрива над Чепеларската свита и има най-широко 

разпространение в Чепино. Асеновградската група се среща  по долините на 

р.Чукура от “Клептуза” до “Беглика”. 

 Палеозоят е представен от магмените скали на Рило-Западно-Родопския 

масив, който изгражда западната половина на общината. 

 Горната креда е представена от дребнозърнести биотитови гранити и 

аплитоидно-песматоидни гранити. Тези скали изграждат масивите на върховете 

“Голяма Сютка”, “Малка Сютка” и “Сребрен”, а вторите се разкриват по долното 

течение на р.Грънчарица – източно от вр.”Острец” и западно от Велинград. 

 Неогенът има най-широко разпространение във Велинградския плиоценски 

басейн. Обхваща околностите на Велинград и с.Драгиново. 

 Тези седиментни скали почти повсеместно се покриват от кватернерни 

наслаги. Това са: алувиални, пролувиални, делувиални и елувиални наслаги. 

Алувиалните наслаги се срещат по речните легла на реките Мътница, Чепинска и 

Доспатска. 

 Пролувиалните наслаги са свързани главно към оградните подножия на 

Велинградския басейн и р.Доспат. 

 Делувиалните наслаги се срещат в подножието на оградните склонове. По-

голямо разпространение имат по десния склон на р.Доспат, където са привързани 

към Доспатския разлом. 

 Елувиалните наслаги са широко разпространени по Чепинското корито. Те 

са основният материал на почвообразувателния процес. 

• Хидрология 

 Основната дренажна артерия на общината е Чепинската река. Тя се явява 

един от най-пълноводните притоци на р.Марица. Водосборният й басейн съвпада с 

границите на общината. Изворите й са южно, югоизточно от вр.”Малка Сютка”. 

 В началото (р.Рибна – Балък дере) навлиза в дълбока долина и протича 

напряко през Чепинската котловина, където (под названието Стара река, Банска 

река) на места се използва за напояване. 

 Като Чепинска река тя се образува южно от кв.”Чепино” от вливането на още 

три реки – Лепеница, Бистрица и Абланица. 
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 В началото на кв.”Чепино” приема и водите на карстовият извор “Клептуза” 

(580 – 1160 л/сек). От ляво в кв.”Лъжене” се влива р.Луковица, която извира под 

Юндола. По-надолу реката приема водите на р.Еленка. В котловината се влива най-

големият й приток – р.Мътница, след с.Драгиново продължава на север в 

живописния Чепински пролом между ридовете Алабак и Коркария. След с.Ветрен 

дол реката навлиза в Тракийската низина и се разбива на няколко ръкава. Най-

големите притоци на реката са Софан дере, Абланица и Мътница. Дължината й е 

около 87 км, а водосборният й басейн – 899,6 км2. 

 Реката има ярко изразен сезонен водоотток  -- пролетен (пълноводие) и летен 

– есенно маловодие. Средногодишният отток при ХМС-Велинград е около 3,9 

м3/сек. Водите от горното течение на реката се отвеждат в яз.”Батак”” 

 При пълноводие реката причинява наводнения (1975, 1976, 1977 г.). 

Коригираните участъци са около 4 км. Освен за напояване водите на реката преди 

са се използвали за задвижване на около 40 мелници и около 60 дъскорезници, 

тепавици, дараци и др. 

 До 1942 г. реката се е наричала Ели дере. Това име е видоизменено от по-

старото турско име  Йелли дере, което значи “ветровит дол”. 

 Другата по-голяма река в общината е Доспат, която е ляв приток на р.Места. 

Реката извира на юг, югозапад от вр.”Гюл тепе” в землището на с.Медни поляни. 

Протича през Доспатската котловина между селата Барутин и Туховица, завива на 

югоизток и юг в проломна долина и навлиза в територията на Гърция. По-голям 

приток на реката е Караджа дере. Дължината й до границата е 96 км, а 

водосборният й басейн е 634 км2. Водите на реката се използват комплексно, на нея 

е построен яз.”Доспат”, на опашката на който се намира гр.Сърница. 

• Хидротермални находища 

 Минералните води в общината извират непосредствено от делувиалните 

отложения и младотерциерните наслаги. Локалното обогатяване на минералните 

води с радон в хидротермалното находище “Чепино” е свързано  еманиращи 

пукнатини или пигматитови жили, които съдържат присъединени радиоелементи. 

 Повишаването на температурата и увеличаването на минерализацията на 

водата, зависи от дълбочината на циркулацията им – най-високи са в Драгиново и 

постепенно намаляват към кв.”Чепино”. 
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 Най-висока е температурата на водата в Драгиново – 94°С. С най-голям дебит 

е хидротермалното находище “Чепино” (62 л/сек). Тук водата е радонова 

(радиоактивна). 

 Хидротермалните находища в общината са четири – Чепино, Лъжене, 

Каменица и Драгиново. Общият дебит на минералната вода възлиза на около 175 

л/сек със средна температура около 60°С. При модернизиране на 

водоснабдителната система на термалните води, общият дебит при върхово 

натоварване ще може да достигне 275 л/сек със средна температура 60°С. 

 Водните запаси и източници в района на общината – реки, карстови и 

минерални извори – са фактор, който е способствал за развитието на селищната 

мрежа, стопанската дейност и развитието на балнеолечебният отдих и туризъм като 

цяло. 

3.4. Полезни  изкопаеми 

 По физическо състояние полезните изкопаеми се делят на: твърди, течни и 

газообразни. 

 В общината те са представени от течните (минерални води) и твърди. 

Твърдите се срещат под формата на рудни и нерудни. Рудните се намират в по-

голямата си част в Гранчаришко-Бабяшкото рудно поле. Тук най-голям интерес 

представляват волфрамовите находища Грънчарица, където геоложките проучвания 

са прекратени. 

 Уранови руди са открити по горното течение на р.Доспат при находището 

“Селище”. Рудодобивът е прекратен. 

 Злато в района на общината е добивано още от траките. В Сребрен, Писани 

скали, Семово и Бакалски колиби се срещат древни рупи, оставени от бесите. По-

значителни златни рудни изяви се формират в три района – Бабяк, Сребрен и 

Пашово. Запасите са добре проучени, но рудите не са пригодни за промишлена 

експлоатация (Бабяк и Сребрен), а при с.Пашово има голяма перспектива за търсене 

на златосъдържащи руди. 

Нерудните полезни изкопаеми са представени главно от брекча и мрамори 

.Мрамор се добива в местността “Лепеница”, където има запаси за 25 - 30 години 

при добив 3000 м3/год.Гранит се добива в раона на Мечкина река. В тихите заливни 
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места на реките Чепинска, Мътница, Абланица, Лепеница и др., се добива пясък и 

чакъл.  

3.5. Почви 

Преобладаващите почви в общината са кафявите горски почви (89 % от 

общата площ). 

Песъчливо-глинести са кафявите горски почви и съдържат малко хумус. 

Характерна особеност на кафяви горски почви е липсата на оподзоляване в 

хумусния хоризонт при отсъствие на СаСО3 в основната скала и наличността на 

много ярко кафяво до червеникаво оцветяване. Тъмните кафяви почви са 

характерни за северните и близки до тях изложения. Отличават се с голямата си 

мощност, добре изразен хумусно-акумулативен хоризонт и малка скелетност. Имат 

големи запаси от хранителни вещества и висок капацитет на активна влага. Това ги 

прави в повечето случаи почви с високи лесорастителни св-ва, в/у които успешно 

растат насаждения от бук, ела, смърч, бял бор и др. Светлите кафяви почви са 

характерни за южните и близки до тях изложения. Те са маломощни, със скъсен 

хумусен хоризонт и наличие на много скелет. Заемат се главно от различно 

продуктивни белоборови насаждения. Бук, смърч, ела – лош растеж и малка 

продуктивност. Механичен състав: КГП са с лек механичен състав. Отличават се с 

значителна скелетност. Лесорастотелни св-ва: От гледна точка на горското 

стопанство КГП са твърде плодородни. Тук растат най-производителните букови и 

иглолистни гори. Поради релефа протичат интензивни ерозионни процеси, където 

лесорастителните свойства са лоши. Така и плитките на южни изложения почви. 

Канелени горски почви в общината са разпространени около Чепинска река. 

Тези почви са средно хумусни, по съдържание на хумус приличат на сивите горски 

почви, слабо запазени с усвоим азот и фосфор. За подобряване на плодородието им 

се препоръчва наторяване и напояване.Имат рязка диференциация между хумусния 

и илувиалния хоризонти. Хумусният е с мощност 25–40 см, има канелен цвят и сбит 

до плътен строеж. Илувиалният хоризонт е мощен (до 70–80 см), глинест, 

уплътнен, червеникаво-кафяв. Карбонатите са измити на дълбочина 80–100 см и 

реакцията на почвата е слабо кисела. Съдържанието на хумус в орницата е около 

2 % и почвите са слабо запасени с азот и фосфор и добре с калий. Физичните 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
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свойства на тези почви са неблагоприятни — слаба водопропускливост, при 

навлажняване набъбват, а при изсъхване се спичат, при обработка се къртят на 

твърди буци. Естественото им плодородие е слабо, но могат да се получават 

задоволителни добиви при добра агротехника.  

Алувиално-ливадните почви са разпространени върху I и II надзаливни 

тераси на реките Доспат, Мътница и Чепинска. Те са богати на скални материали и 

на хумусни вещества, висоководопропускливи са и са подходщи за отглежда не на 

зеленчуци. Основните дейности за повишаване на плодородието им освен торене са 

насочени към предпазването им от заливане на реките, заблатяване и засоляване 

Рендзини (хумусно-карбонатни почви) се срещат по поречието на 

р.Лепница. Предпоставка за образуването им е наличието на карбонатни 

почвообразуващи скали. Разпространени са в комплекс с черноземите, смолниците, 

сивите, канелените и кафявите горски почви. Те са богати на хумус, сухи и силно 

дренирани почви. 

 3.6. Флора и фауна 

 На територията на община Велинград се наблюдава голямо разнообразие на 

флората и фауната. Основните причини за разнообразието на растителността са 

височинните пояси, всеки от които е със специфичен набор от растителни видове. 

Основно значение за формирането на богатото растително разнообразие имат 

климатичните условия, сложният релеф, почвите, дейността на човека и 

др.фактори. 

 Растителността е изключително богата на видове – главно поради голямата 

вертикална амплитуда, която варира от 400 – 2 186 м. 

 В най-ниските части, в котловините и край реките (надморска височина до 

500 м), преобладават смесените дъбови гори (бяла върба, крехка върба, черна елша, 

черна топола, бяла топола и др.). 

На сухите каменисти и припечни склонове в ксеротермния дъбов пояс 

преобладават: церът, зимният дъб, мъждряна, келявият габър, благунът, драката и 

др. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 Значителна роля в състава на растителността в тези пояси играят тревните 

съобщества. Между тях на широко са разпространени: червената властика, орловата 

папрат, карталът, обикновената полевица и др. На една част от тях се отглеждат 

селскостопански култури (главно картофи). 

 В иглолистния пояс (надм.в 1 300 – 1 500 м) и по-рядко до 2 000 м, 

преобладават иглолистните гори – смърч, бял бор, ела, лиственица и малък брой 

изкуствено залесени със зелена дугласка. 

 В субалпийският пояс (надм.в. 1 900 – 2 186 м), в растителната покривка се 

срещат: черна боровинка, червена боровинка, връшняк, зелена елша и др. В този 

пояс значително участие имат тревните формации – алпийският лапад, карталът, 

мечата ливадна трева и чернеещата властика. 

 Горските територии заема 85 % от територията на общината. 

 Растителността в района на общината е ценен източник на дървесина, фураж, 

хранителни продукти, лечебни растения и др. 

 Различните растителни съобщества имат климатична, вододайна, 

водоохранна и почвозащитна роля. 

 Горската растителност представлява естествен филтър за пречистване на 

замърсения въздух. Растителността е основен фактор при формирането на 

природната среда и поддържането на екологическото равновесие в нея. 

 Животинският свят се отличава с голяма пъстрота, като безспорно най-голям 

интерес представляват птиците – лещарка, калугерица, кукувица, козодой, 

щъркеловите, нощните и дневните грабливи птици. 

 В планинските райони се срещат: вълк, лисица, таралеж, къртица, 

невестулка, пор, заек, мечка, глигани, дива коза, дива котка, сърна, елен, скален 

орел, сокол, ястреб, глухар, скална яребица и др. 

 Във Велинградската община са проучени 133 вида защитени животни, от 

които 101 вида са птици. 

 Поради този факт някои територии от общината са включени в системата 

“Натура”. Като цяло състоянието на дивеча тук е сравнително стабилно, но 

съществуващата система за опазване на дивечовото разнообразие не създава 

условия за опазване на дивите животни и техните местообитания. 
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 С прилагането на изискванията на системата “Натура” ще се създадат 

условия за подобряване на опазването и популацията на дивечовите видове. 

3.7. Поземлен ресурс по територии/ фондове/ 

 Анализът за териториалното разпределение на поземлените ресурси в 

общината е направен на основата на информацията от балансите по видове 

територии според предназначението им към 31.12.2000 г. (последния утвърден 

баланс), предоставена на Националния център по геодезия, картография и кадастър 

от Общинската комисия по балансите на територията. Използвана е и информация 

от Общинската служба по земеделие и гори и от документацията към плановете за 

възстановената собственост на землищата. 

Разпределение  на поземлените ресурси по видове територии и начин на 

ползване 

 Общата площ на територията на община Велинград е 803063 дка, което 

представлява 18,0% от територията на област Пазарджик. 

 Разпределението на поземлените ресурси по видове територии според 

предназначението им и по землища е дадено в таблица № 1 и фиг.1. 
Фиг.1  

109
2188

15366
14451 88145

687257

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДРУГИ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ ПЛОЩИ

ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

ТЕРИТОРИИ ЗА ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

 С най-голяма площ от землищата е това на с. Кръстава – 158922 дка, или 
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19,8% от цялата територия на общината. Следват землищата на гр.Велинград със 

125400 дка (15,6%), гр.Сърница – 111732 дка (13,9%), с.Грашево – 75762 дка (9,4%) 

и т.н. С най-малък размер са землищата на с.Враненци – 2289 дка, или 0,3% от 

територията на общината, и на с. Горна Дъбева – 2716 дка (0,3%). Пет населени 

места нямат самостоятелни землища: землищата на с.Всемирци, с.Долна Дъбева и 

с.Алендарова са включени в землището на с.Света Петка; землището на с.Горна 

Биркова е към землището на с.Кръстава и на с.Кандови – към с.Пашови. 

 Земеделските територии заемат 88145 дка, от територията на общината. 

Най-голяма е площта им в землищата на гр.Велинград – 24010 дка, гр.Сърница  – 

13626 дка, с.Кръстава – 12104 дка, с.Драгиново – 11839 дка и т.н. 

 Относителният дял на земеделските територии спрямо общата площ на 

землищата е най-голям в землищата на селата  Бутрева – 44,0%, Горна Дъбева 

– 40,8%, Враненци – 39,8%, а най-малък е делът им в землищата на с.Побит 

камък – 1,2% и с.Юндола – 3,6%. 

 Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 66566 дка.  

 Най-много обработваема земя има в землищата на гр.Велинград  – 17747 

дка, гр. Сърница – 10272 дка и  с. Драгиново – 8412 дка и т.н., а най-малко в 

землищата на селата Юндола – 277 дка и Цветино – 285 дка.   

 Относителният дял на обработваемата земя е най-висок в землищата на 

селата Бутрева – 29,1% от площта на землището, Враненци – 27,1%, Горна 

Дъбева – 21,6%, Биркова – 21,0%. Най-нисък е относителният дял в 

землищата на с.Побит камък – 0,9% и с. Юндола – 2,0%.  

 Обработваемата земя включва в себе си площта на нивите с относителен дял 

58,3%, трайните насаждения – 4,3%, естествени ливади – 37,4% и разсадници – 

0,05%.    

 В общината са изградени 7109 дка поливни площи (10,7% от обработваемата 

земя) за напояване от държавни водоизточници. От тях 2147 дка са годни за 

напояване. Негодни за напояване поради напълно разрушени и амортизирани 

хидротехнически съоръжения  и напоителни системи са 4962 дка. Технически е 

възможно те да бъдат възстановени за напояване. 

 Мерите и пасищата заемат площ от 16555 дка. Заедно с обработваемата земя 

те формират т.н. стопанисвана земя на територията на общината. 
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 Останалата част от земеделските територии се заема от други 

необработваеми земи с обща площ 21579 дка.  

 Горските територии заемат най-голяма част от територията на общината -  

6872573 дка.. Относителният им дял спрямо територията на землищата варира от 

54% в землището на с.Враненци  до 97% в землището на с.Побит камък. 

 От площта на горските територии на общината4 247717 дка са защитни и 

рекреационни гори и земи. От тях водоохранни гори и земи са 13429 дка, 

противоерозионни - 14315 дка, мелиоративни гори и земи 2851 дка, рекреационни 

гори и земи - 176216 дка  (курортни гори), и други гори и земи -  32787 дка. 

Защитените територии, попадащи в горски територии са с площ 8717 дка 

(природния забележителности и защитенати местности). Горските пасища са с 

площ 2025 дка.   

 Останалата част от горските територии се заема от гори и земи с основно  

дървопроизводителни и средообразуващи функции.  

 Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ 

14451 дка (1,8% от общата площ на общината). От тях 13523 дка се заемат от 

селищните територии на населените места в регулационни граници, 96 дка – 

промишлени и складови зони, 36 дка – курортни комплекси, 648 дка – застроени 

обекти извън населените места и 148 дка  - гробища и извънселищни паркове. 

 Територията на водните течения и водните площи заема 15366 дка. От тях 

1844 дка е площта на реките, 13408 дка са заети от язовири, водоеми, канали, 96 дка 

– езера, 1 дка блата и мочурища и 17 дка рибарници. 

 Площта на териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за 

отпадъци е най-малка – 109 дка, като кариерите заемат 24 дка, депата за 

промишлени отпадъци – 39 дка и депата за битови отпадъци – 46 дка. 

 Останалата част от територията на общината се заема от територии за транспорт и 

инфраструктура с обща площ 2181 дка. От тях 357 дка са ж.п. линии и съоръжения, 1054 

дка пътища от републиканската пътна мрежа, 776 дка местни и ведомствени пътища и 1 

дка наземни проводи и инженерни съоръжения.  

                                                 
3 Данните са получени от РУГ Пазарджик и се позовават на действащи ЛУП. 
4 Посочените площи са по сключеният Нац. Баланс на земята към 2000 г. (последващ такъв не е 
правен). Според РУГ Пазарджик тези цифри се разминават по ЛУП територии. 
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          Таблица № 1   
 

 
 

№ 

 
 

Населено място 
(землище) 

 
Обща 
площ 
дка 

 
 

% 

в това число (дка): 
земеделски 
територии 

Горски 
терит. 

н.м. и 
други 
урбаниз 
терит. 

водни 
течения 
и водни 
площи 

терит.  
за добив 
на полез. 

изкоп. 

терит. 
за  

трансп. и 
 инфрастр. общо от тях 

обраб. 
земя 

1.   с.Абланица 11798 1,5 750 420 10754 241 32  21 

2.   с.Биркова 3746 0,5 1117 787 2497 132    

3.   с.Бозьова 23935 3,0 4086 2311 19681 44   124 

4.   с.Бутрева 5356 0,7 2358 1556 2955 43    

5.   гр.Велинград 125400 15,6 24010 17147 92739 7310 891 96 354 

6.   с.Всемирци   Към землището на с.Света Петка 
7.   с.Враненци 2289 0,3 911 620 1247 131    

8.   с.Грашево 75762 9,4 8715 3428 66311 436 79  221 

9.   с.Горна Биркова   към землището на с.Кръстава 
10.   с.Горна Дъбева 2716 0,3 1109 588 1501 93 10   

11.   с.Драгиново 75736 9,4 11839 8412 62079 1211 476 13 118 

12.   с.Долна Дъбева   към землището на с.Света Петка 
13.   с.Кандови   към землището на с.Пашови 
14.   с.Кръстава 158922 19,8 12104 7281 145937 496 103  282 

15.   с.Медени поляни 38396 4,8 5144 3369 32715 332 58  147 

16.  с.Пашови 26932 3,3 2556 2101 23906 308 5  157 

17.   с.Побит камък 48234 6,0 589 457 47223 192 136  94 

18.   с.Рохлева 4933 0,6 1442 991 3324 149   18 

19.   с.Света Петка 55095 6,9 6301 4423 47729 709 173  183 

20.   гр.Сърница 111732 13,9 13626 10272 83117 1381 13329  279 

21.   с.Цветино 7008 0,9 483 285 6264 131 71  59 

22.   с.Чолакова 11228 1,4 3084 1841 7971 149   22 

23.   с.Алендарова   към землището на с.Света Петка 
24.   с.Юндола 13845 1,7 493 277 12282 961   109 

 Общо за 
общината 

803063 100,0 100717 66566 670232 14451 15366 109 2188 

 Относит.дял в %: 100,0  12,5 8,3 83,5 1,8 1,9 0,01 0,3 

 
 
 3.8. Структура на собствеността 

 Вследствие на възстановяването на собствеността  върху земеделските земи в 

изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 

и на възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на собствеността 

върху горите и земите от горската територия (ЗВСГЗГФ) на територията на 

общината са установени следните видове собственост (таблици  № 2 и № 3): 
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 Според последния утвърден баланс на територията (към 31.12.2000 г.) 60970 

дка, или 7,6% от общата територия на общината са частна собственост, в т.ч. 47592 

дка обработваеми земи,  малка част от горите и преобладаващата част от 

територията на населените места. 

 Държавна собственост са 702155 дка (87,4% от територията на общината). 

Това са земите на горските територии- държавна собственост , Държавния поземлен 

фонд, териториите на водните течения и водните площи, ж.п. линиите и 

републиканската пътна мрежа, непригодни земи, малка част от населените места  и 

др.  

 Общинска е собствеността върху 25753 дка земя – общинския поземлен 

фонд, включващ ниви, ливади, мери и пасища, гори, както и полските пътища и 

прокари, общинската  пътна мрежа,  непригодни земи, част от територията на 

населените места и др. 

 В групата “друга собственост” – 14185 дка, са включени земеделски земи и 

по-малка част от населените места и другите урбанизирани територии. 

 Важно е да се анализира разпределението по видове собственост на 

стопанисваната земя, включваща обработваемата земя, мерите и пасищата (таблица 

№2). Преобладаващата част – 50,0% от стопанисваната земя в общината е частна 

собственост. Делът на държавната собственост е 25,9%, на общинската – 10,1% и 

14,0% са в групата “друга собственост”. Най-голям дял от стопанисваната земя 

заемат нивите. От тях 64,6% са частна собственост. Всички  трайните насаждения 

са частна собственост и 74,3% от ливадите. От мерите и пасищата 85,5% са 

държавна собственост и 14,5% са общински. 

 В таблица №4 е представено разпределението на територията  на землищата 

и общо на общината по видове собственост според информацията от плановете за 

възстановената собственост на землищата. Различията в таблици № 2 и 4 ще се 

отстранят при изготвянето на поредния   баланс на територията. 

 Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от 

общината е използването на общинските земи – 1,5% от територията (12116 дка).  

Тук трябва да се причислят и 5,4% (43244 дка) земеделски земи, стопанисвани от 

общината. Това са земи, чиято собственост не е възстановена по реда на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и съгласно този закон те 
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се стопанисват и управляват от общината. След влизане в сила на плана за 

земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални 

граници земите стават общинска собственост. 

 Бонитетна оценка (категоризация) на земеделските земи 

  Според пригодността им  за земеделско производство земеделските земи се 

разпределят в пет групи: 

 В първа група (с много добри условия за земеделско производство) се 

включват земи от I  и II  категория с бал над 81; във втора група (с добри условия) – 

земи от III и IV категория с бал от 61 до 80; в трета група (със средни условия) – 

земи от V и VI категория с бал от 41 до 60; в четвърта група (с лоши условия) – от 

VII и VIII категория с бал от 21 до 40, и в пета група са непригодни за земеделско 

ползване земи от IX и X  категория с бал до 20. 

 В таблица №5 е дадено разпределението на стопанисваната земя 

(обработваемата земя, мерите и пасищата) в землищата по категории. 

 Общото заключение е, че почти цялата стопанисваната земя на общината е в 

групите с лоши условия за земеделско производство, и непригодни за земеделско 

ползване земи.  

 Общите продуктивни възможности на стопанисваната земя в общината се 

характеризират със среднопретегления (агрономически) бонитетен бал -  14 бала, което я 

причислява към бонитетната група “непригодни земи”, или IХ категория. Със сравнително 

най-добри качества са земите в землищата на Велинград със среднопретеглен бал 18 (IX  

категория),  и на селата Враненци и Кръстава - 15 бала (IX категория), Бозьова, Грашево, 

Чолакова. С най-нисък среднопретеглен бал – 5 (Х категория), е стопанисваната земя в 

землищата на селата Медени поляни, Побит камък и Цветино.  

                        Таблица №2 
 

Разпределение на поземлените ресурси по вид територия и вид собственост 
 

 
 
№ 

 
ВИД ТЕРИТОРИЯ 

 
ОБЩО 

дка 

В И Д   С О Б С Т В Е Н О С Т    
Частна Държав

на 
Общинска На 

рел.о
рг 

Друга 

 ОБЩА ТЕРИТОРИЯ 803063 60970 702155 25753 0 14185 
1. ЗЕМЕДЕЛСКИ 88145 34908 19695 20188 0 13354 
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ТЕРИТОРИИ 
2. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 687257 4234 682121 851 0 51 
3. НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 

ДРУГИ УРБАНИЗИРАНИ 
ТЕРИТОРИИ 

 
14451 

 
9256 

 
523 

 
3892 

 
0 

 
780 

4. ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И 
ВОДНИ ПЛОЩИ 

 
15366 

 
0 

 
15366 

 
0 

 
0 

 
0 

5. ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ 
НА ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ И ДЕПА ЗА 
ОТПАДЪЦИ 

 
 

109 

 
 

0 

 
 

63 

 
 

46 

 
 

0 

 
 

0 

6. ТЕРИТОРИИ ЗА 
ТРАНСПОРТ И 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 
2188 

 
0 

 
1412 

 
776 

 
0 

 
0 
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                        Таблица № 3 
 
                                                           РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ  
 

 
 
 

Населено място 
(землище) 

Вид собственост (дка) 
 

Държавна Общинска  
Стопани- 

свана  
 от  

общината 

 
Частна 

индивиду 
ална 

 
Съсобстве- 

ност 
 

Друга 
(на общест. 

организ., 
религиозни 

организ., 
чуждестр.) 

 
 

публична 

 
 

частна 

 
 

публична 

 
 

частна 

         
  1. с.Абланица 223 10583 13 43 619 79 237  
  2. с.Биркова  2362 12 100 597 553 121  
  3. с.Бозьова 2645 16865 12 979 2560 837 37  
  4. с.Бутрева  2806  340 939 1227 43  
  5. гр.Велинград 6608 86904 76 3500 4930 15551 7009 812 
  6. с.Всемирци   към землището на с.Света Петка 
  7. с.Враненци  1139 7 517 464 517 131  
  8. с.Грашево 4671 63265 192 77 6621 507 429  
  9. с.Горна Биркова   към землището на с.Кръстава 
10. с.Горна Дъбева 13 1427  167 476 547 85  
11. с.Драгиново 43211 18917 476 750 5940 5311 1051 80 
12. с.Долна Дъбева   към землището на с.Света Петка 
13. с.Кандови   към землището на с.Пашови 
14. с.Кръстава 2135 144249 478 1372 5711 4535 441  
15. с.Медени поляни 91 32625 317 4 2224 2833 302  
16. с.Пашови 9776 13934 35 261 1345 1282 276 21 
17. с.Побит камък 3447 44476 26 86   167 35 
18. с.Рохлева  3212 88 162 729 561 142  
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19. с.Света Петка 3614 44492 42 363 2517 3383 685  
20. гр.Сърница 14231 82406 94 1049 5069 7499 1248 213 
21. с.Цветино 68 6291 68 71 357 69 85  
22. с.Чолакова 76 7233 28 297 1262 2187 146  
23. с.Алендарова   към землището на с.Света Петка 
24. с.Юндола 5594 6899 4 10 884 422 1 30 
                        ОБЩО : 96403 590085 1968 10148 43244 47900 12636 1191 
Относителен дял   (%) 12,0 73,4 0,2 1,3 5,4 6,0 1,6 0,1 
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               Таблица № 4 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОПАНИСВАНАТА ЗЕМЯ ПО КАТЕГОРИИ 
 

 
 
 

N 

 
 
 

Населено място 
(землище) 

 
 
 

Имоти  
бр. 

 
 
 

По категории земя (%  от  площта на стопанисваната земя)  

Средно 
претеглен 

бал  на 
землище 

то 
 (катего 

рия) 
   I II III IV V VI VII VIII IX X  
              
   1.   с.Абланица 222        15,7 31,8 52,5 9 (X) 
  2.   с.Биркова 578         43,9 56,1 9 (X) 
  3.   с.Бозьова 637        3,1 73,8 23,1 13 (IX) 
  4.   с.Бутрева 469         48,3 51,7 10 (X) 
  5.   гр.Велинград 9309      8,1 25,0 3,9 18,0 45,0 18 (IX) 
  6.   с.Всемирци   към землището на с.Света Петка 
  7.   с.Враненци 207         95,7 4,3 15 (IX) 
  8.   с.Грашево 958        4,1 67,4 28,5 13 (IX) 
  9.   с.Горна Биркова   към землището на с.Кръстава 
10.   с.Горна Дъбева 323         53,9 46,1 11 (IX) 
11.   с.Драгиново 5595      3,0 5,4 0,3 8,4 82,9 9 (X) 
12.   с.Долна Дъбева   към землището на с.Света Петка 
13.   с.Кандови   към землището на с.Пашови 
14.   с.Кръстава 3370 0,05     0,0  0,4 96,1 3,5 15 (IX)   
15.   с.Медени поляни 1732        1,4 0,1 98,5 5 (X) 
16.  с.Пашови 878        2,6 13,0 84,4 7 (X) 
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17.   с.Побит камък 23         1,3 98,7 5 (X) 
18.   с.Рохлева 426         38,4 61,6 9 (X) 
19.   с.Света Петка 2324       14,8 0,1 13,8 71,3 11 (IX) 
20.   гр.Сърница 6584        22,3 8,4 69,3 10 (X) 
21.   с.Цветино 244         0,5 99,5 5 (X) 
22.   с.Чолакова 1437         66,9 33,1 12 (IX) 
23.   с.Алендарова   към землището на с.Света Петка 
24.   с.Юндола 94         58,8 41,2 11 (IX) 
                               За общината: 35410 0,03     1,3 4,3 2,4 66,1 25,9 14 (IX) 
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 3.9. Историческа справка 

Най-ранните обитатели на района – Чепино, са неолитните земеделци и 

скотовъдци (обитавали пещера Лепеница). Такова селище е открито в района, в 

който по-късно е изградена крепостта Цепина. В района са намерени различни 

предмети – главно фрагменти от керамични култови съдове, които показват, че 

животът продължава и през следващите епохи – енеолит, бронзова, старожелязната 

и новожелязната. 

 Обитатели на тези земи през бронзовата епоха и особено през старожелязната 

са траките от племето беси. Следи от такива селища са открити не само около 

Цепина, но и в района на Велинград и с.Драгиново (местността “Стража”). 

 Археологическите проучвания в района разкриват мрежа от култови средица 

на бесите. Това дава основание на някои изследователи трактолози да твърдят, че в 

тази част на Чепино е имало някакъв култов център. Тази хипотеза се поддържа от 

откритите в района места за производство на култова керамика, която получава 

името на региона “керамика тип Цепино”. 

 Римското владичество в този район оставя трайни следи: Римски пътища 

(единият - свързващ Мехомия с Тракийската низина и един напречен път, който 

свързва този път с пътя за Бесепара), Римски крепости (местност 

“Лакът””Селището”). По това време съществували и тракийски селища от римската 

епоха (местности “Липовец”, “Биволично дере”, “Грамада”, “Градот”, “Селище” и 

др.). Римляните са използвали и термалните води, свидетелство за което е 

останките от римски каптажи в Каменица и кв.”Чепино”. 

 След разпадането на Римската империя, в нейната източна част остава 

Византийската империя. От това време са останали останки от Ранновизантийски 

базилики, които свидетелстват, че местното население приема християнството. 

Освен траките през V и VІ век, тук се заселват славяни, които приемат постепенно 

християнството, но поради по-голямата си численост запазили езика си и 

самобитната си култура. 

 Тези части от Византия са присъединени към България по времето на хан 

Пресиян. Когато княз Борис І налага християнството като официална религия в 
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България, всички обитатели на Чепино вече били християни. С въвеждането на 

славянската писменост местното население приема наименованието българи. 

 Основен фактор в региона по това време е крепостта Цепина, която играе 

съществена роля в отбраната на България. Названието на крепостта се налага като 

име на целия регион. До падането на България под турска власт крепостта и района 

неколкократно преминава във владение на Византия и България. 

 Когато турците овладяват Родопите, крепостта е разрушена до основи, но 

въпреки това селището край нея продължава да съществува. 

 Робството носи нови промени в този район – той е превърнат във вакъфски 

имот на султан Сюлейман І, за това свидетелства Худутнамето на Чепино – 

преписът на документа, който се пази във Велинградския исторически музей от 

1657 година. 

 С падането на България под турско робство, поради стратегическото 

положение на Родопите, в тях започва насилствено да се променя вярата на 

местното население. Това било продължителен процес с използването на методи и 

форми, изпитани в практическата (икономическа и физическа) принуда. 

 Процесът на помохамеданчване се активизирал при започналия упадък на 

турската империя в края на 16 век. По това време са помохамеданчени и 

чепинските българи. Неговият съвременник – поп Методи Драгинов – тогава 

свещеник в с.Корова (днешно Драгиново), описва това събитие. За да запазят  

вярата си, доста чепинци се скрили в горите или се заселили другаде. 

 След издаването на султански ферман за амнистия за бегълците, запазили 

вярата си, повечето от тях се заселили в Каменица. В останалите пет чепински села 

били събрани само българо-мохамедани. 

 През 1878 г. руските войски навлизат в Северозападните Родопи и 

установяват границата по южните покрайнини на Чепино по линията Кара тепе, 

Гюл тепе, връх “Велейца”, Аврамово, Чисто тепе. След Берлинският конгрес тези 

земи влизат в пределите на Княжество България. Промяната на администрацията 

води до преселване на население. Част  от българо-мохамеданите се изселват в 

Турция, а от Разложко и Неврокопско (които остават в границите на Турция), се 

заселват редица семейства (главно в с.Чепино). 
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 Населението взема активно участие в борбата за освобождение на Македония 

и Одринско. Районът се превръща в един от основните гранични пунктове на 

ВМРО. От тук се прехвърлят части и оръжие към Банско, Разлог и Неврокоп. 

 След Балканската и Първата световна война стопанското развитие на района 

се ускорява. За ускоряването допринасят откриването на Девическо практическо 

училище “Развитие” (Лъжене), стопанските училища в Чепино и Каменица, нисше 

практическо горско училище и др. 

 Населените места от района постепенно се отварят за останалата част. 

Постепенно започват да се използват и минералните води (през 1939 г. в парка 

“Вельова баня” се изгражда постройка за бутилиране на вода). 

 Основен поминък на населението дава горското стопанство (дърводобива и 

дървопреработването, а и селското стопанство). 

 Поради факта, че този район е изолиран, трудно настъпват промени в 

селищната мрежа. 

 В периода от Освобождението до 1945 г. броят и типът на селищата не се 

променя (села и махали). Нито едно от населените места не успява да се развие като 

град, въпреки че селата Каменица, Лъжене и Чепино (Баня) придобиват много 

елементи на селища от градски тип. 

 Едва през 1948 г. с обединяването на трите села е създаден първият град в 

общината - Велинград. Образуването на новия град става по административен път, 

но  тези села притежават най-голям икономически и демографски потенциал. 

Между съставните му части съществуват добри транспортни връзки. 

 Останалите населени места в общината претърпяват развитие главно след 

1980 г. В тях се построяват много нови къщи, културни, търговски и училищни 

сгради. С особено значение за развитието на населените места в западната част на 

общината е изграждането на панорамния път. 

 След 1989 г. в резултат на настъпилите икономически промени 

(децентрализация, приватизация и реституция), се е наложило да се 

преструктурират съществуващите промишлени терени. Промените се отразяват и 

върху изградената почивна база – тя е приватизирана и в по-голямата си част вече е 

в ръцете на частни предприемачи. Поради липса на средства част от нея бе в много 

лошо състояние. През последните няколко години това вече се преодолява и 
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съществуващата база (след реконструкция и модернизация) вече отговаря на 

повишените изисквания на потребителите. 

 Започна се строителство на нови хотели - по този начин в перспектива тази 

база ще трябва да посреща предизвикателствата на живота след включването на 

страната ни в Европейския Съюз. 

 Туристическите и балнеоложки дадености ще станат водещи в 

икономическото развитие на община Велинград 

 

3.  ОБИТАВАНЕ 

 Съществен дял в решаването на проблема за териториалното развитие на 

населените места се пада на системата “Обитаване”. Под влияние на демографското 

нарастване от една страна и на физическото износване на съществуващият сграден 

фонд – от друга, се налагат не само качествени, но и количествени изменения. 

 При решаването на проблемите на система “Обитаване” на първо място се 

поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на 

съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояване на нови територии за 

жилищни нужди. 

 Състоянието на жилищния фонд на община Велинград е анализирано на 

основата на статистически данни и информация от “Интегралната база данни ТСУ” 

в НЦТР – ЕАД. 

 Конструктивно жилищата в общината са в следния вид: 

           Таблица 5.1. 
Населени места Жилища 

общо 
По материал 

Стоманобетон 
ни 

тухлени други 

с.Абланица 67 - 61 6 
с.Александрова 106 15 77 14 
с.Бирково 115 - 105 10 
с.Бозьов 43 - 20 23 
с.Бутрева 47 - 36 11 
гр.Велинград 9514 1226 7883 405 
с.Всемирци 110 1 102 7 
с.Враненци 65 - 51 14 
с.Грашево 444 67 329 48 
с.Горна Биркова 141 9 78 54 
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с.Горна Дъбева 50 - 39 11 
с.Драгиново 1309 118 1130 61 
с.Долна Дъбева 99 21 62 16 
с.Кандьови 57 1 56 - 
с.Кръстава 242 6 215 21 
с.Медени поляни 223 2 106 115 
с.Пашово 255 2 253 - 
с.Побит камък 174 17 132 25 
с.Рохлева 92 - 85 7 
с.Св.Петка 497 34 426 37 
гр.Сърница 1093 97 747 249 
с.Цветино 53 - 40 13 
с.Чолаково 79 - 41 38 
с.Юндола 152 - 123 29 
в градовете 10607 1323 8630 654 
в селата 4421 293 3568 560 
Община 
ВЕЛИНГРАД 

15028 1616 12198 1214 

 

 В общината тухлените жилища представляват 81,2 %, стоманобетонните – 

10,8 %, останалите 9,0 % жилища са от други материали. 

 От всичките 14243 жилища – 91,9 %  са масивни, полумасивните са 4,3 %, а 

останалите 4,8 % са паянтови.  

           Таблица 5.2. 

Полезна площ на жилищата 
Община 
Велинград 

ОБЩО Полезна площ Полезн
а площ 
на 
чов.от  
насел. 

Жил. 
Площ 
на чов. 

от 
насел. 

Спомаг. 
Площ на 
чов. От 
насел. 

Ср.полез
на площ 

на 1 
жилище 

Жилищ
на 

Спомаг Площ 
на 

кухни 

Велинград 962862 679589 154934 118339 22,74 16,22 3,70 63,41 
В градовете 717667 493347 130132 94188 26,05 17,91 4,72 67,66 
В селата 235195 186242 24802 24151 16,39 12,98 1,73 53,20 
с.Абланица 6166 4947 853 366 20,28 16,27 2,81 92,03 
с.Александ-
рова 

5894 4055 800 1039 24,76 17,04 3,36 55,60 

Биркова 4401 3281 526 594 11,23 8,37 1,34 38,27 
с.Бозьова 1194 948 8 238 19,26 15,29 0,13 27,77 
с.Бутрева 2729 2452 265 12 17,61 15,82 1,71 58,06 
гр.Велинград 646307 440891 119033 86383 27,02 18,43 4,98 67,93 
с.Всемирци 6512 4929 618 965 19,85 15,03 1,88 59,20 
с.Враненци 1919 1464 267 188 11,29 8,61 1,57 29,52 
с.Грашево 15532 12402 1760 1370 12,28 9,80 1,39 34,98 
с.Горна 
Биркова 

6615 4617 638 1360 15,56 10,86 1,50 46,91 

с.Горна 2536 2242 278 16 12,62 11,15 1,38 50,72 
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Дъбева 
с.Драгиново 84285 64552 9708 10025 17,59 13,47 2,03 64,39 
с.Долна 
Дъбева 

5409 3848 758 803 18,78 13,36 2,63 54,64 

с.Кандьови 2554 1791 196 567 11,99 8,41 0,92 44,81 
с.Кръстава 12628 10773 1205 650 16,01 13,65 1,53 52,18 
с.Медени 
поляни 

13690 9939 1551 2200 18,96 13,77 2,15 61,39 

с.Пашово 12969 10842 891 1236 15,22 12,73 1,05 50,86 
с.Побит камък 7006 5830 541 635 10,47 8,71 0,81 40,26 
с.Рохлева 5644 4918 514 212 13,25 11,54 1,21 61,35 
с.Св.Петка 22818 20111 2110 597 14,87 13,11 1,38 45,91 
гр.Сърница 71360 52456 11099 7805 19,63 14,43 3,05 65,29 
с.Цветино 2279 2213 44 22 13,25 12,87 0,26 43,00 
с.Чолакова 3005 2353 329 323 15,18 11,88 1,66 38,04 
с.Юндола 9410 7735 942 733 61,91 59,89 6,20 61,50 
  

 От посочените данни става ясно, че средната полезна площ в общината е 

63,41 м2 Най-голяма тя е в с.Абланица (92,03 м2, а най-млка в с.Бозьова (27,77 м2. В 

градовете Велинград тя е 67,93 м, а в Сърница – 65,29 м2 

По броя на стаите жилищата се подразделят, както следва: 

           Таблица 5.3 
 
 
Нас.място 

 
 

Жил. 
общо 

Жилища по бр.на стаите  
Жил. 

на 
1000 
чове-

ка 

 
Ср. 

брой 
лица 

1-
стайни 

2-
стайни 

3-
стайни 

4-
стайни 

5-
стайни 

6-
стайни 

и 
повече 

Велинград 15028 1604 4064 4540 2595 881 1329 357 2,8 
Гр.Велин- 
град 

9514 1020 2439 3284 1606 593 574 394 2,54 

гр.Сърница 1093 59 217 411 145 58 203 303 3,3 
села 4421 525 1408 856 848 240 552 309 3,2 
 

а в % състоянието е следното:       Таблица 5.4. 
 
 
Нас.място 

 
 

Жил. 
общо 

Жилища по бр.на стаите в %  
Жил. 

на 
1000 
чове-

ка 

 
Ср. 

брой 
лица 

1-
стайни 

2-
стайни 

3-
стайни 

4-
стайни 

5-
стайни 

6-
стайни 

и 
повече 

Велинград 15028 10,7 27,1 30,2 17,3 5,9 8,8 357 2,8 
гр.Велин- 
град 

9514 10,7 25,6 34,5 16,9 6,2 6,1 393 2,54 

гр.Сърница 1093 5,4 19,8 37,6 13,3 5,3 18,6 303 3,3 
села 4421 11,9 31,8 19,4 19,2 5,4 12,3 309 3,2 
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 Посочената по-горе структура на жилищата според броя на стаите показва, че 

делът на 2-стайните и 3-стайните жилища съставлява 57,3 % от всички жилища. 

Поради характера на общината (курортен) тук се появяват и по-големи жилища от 

нормално възприетите у нас – с 4, 5 и 6 стаи и повече. Те съставляват 32,0 % от 

всички жилища. От всичките 2-стайни и 3-стайни жилища – 73,7 % са в градовете, 

като 90,2 % от тях са във Велинград. Същото се отнася и за по-големите жилища (4, 

5, 6 и повече-стайни жилища). 87,2 % от тях са във Велинград – главно това са 

жилища, в които се отдават стаи под наем на курортисти. 

 Разпределението на жилищата по стаи между градовете и селата е 70,5 % от 

жилищата са в градовете (63,2 % са във Велинград). 

 Търсенето на жилищни терени непрекъснато се увеличава. Поради това с 

проекта е необходимо да се отредят терени за жилищно и вилно строителство. 

 Според формата на собственост жилищата се разпределят както следва: 

 

           Таблица 5.5. 

 Жили-
ща 

общо 

Форма на собственост 
Държавни 
Общински 

Частни 
Юридически лица 

Частни 
Физически лица 

Бр. % Бр. % Бр. 5 
Велинград 
община 

15028 63 0,42 29 0,19 14934 99,39 

Гр.Велинград 9514 28 0,29 29 0,30 9457 99,41 
Гр.Сърница 1093 12 1,10 - - 1081 98,90 
Села 4420 23 0,52 - - 4396 99,48 

 

 От посочените данни става ясно, че 99,4 % от жилищата са частна 

собственост на физически лица. 

 Съществено значение за комфорта на обитаване играе благоустроеността на 

жилищата. 

 Според данните от “Интегрална база данни ТСУ” на НЦТР – ЕАД, тя е 

следната: 
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Таблица 5.6. 
Област, 
общини и 
нас. 
места 

Жили-
ща 
общо 

Благоустроеност 
Ел.ток, 
Водопр. 
Канализ. 
Центр. 
отоплен. 

Ел.ток, 
Водопр.
Канализ 
Мест. 
отопл. 

Ел.ток, 
Водопр 
Канал. 

Ел.ток, 
Водопр 

Ел.ток Водоп-
ровод 
Канал. 

Водоп-
ровод 

Без 
благо- 
устр. 

Велингр. 15028 18 304 11990 373 2038 30 3 241 
Гр.Велин
- 
град 

9514 11 302 8691 66 365 13 1 65 

Гр.Сърни
ца 

1093 5 - 1058 17 1 1 - 11 

Села 4420 2 2 2271 290 1672 16 2 165 
 В процентно отношение: 

           Таблица 5.7. 
Област, 
общини и 
нас. места 

Жилища 
общо 

Благоустроеност 
Ел.ток, 
Водопр. 
Канализ. 
Центр. 
отоплен. 

Ел.ток, 
Водопр.
Канализ 
Мест. 
отопл. 

Ел.ток, 
Водопр 
Канал. 

Ел.ток, 
Водопр 

Ел.ток Водоп-
ровод 
Канал. 

Водоп-
ровод 

Без 
благо-
устр. 

Велингр. 15028 0,12 2,03 79,94 2,49 13,59 0,20 0,02 1,62 
Гр.Велин- 
град 

9514 0,11 3,18 91,32 0,69 3,85 0,14 0,001 0,70 

Гр.Сърница 1093 0,46 - 96,79 1,55 0,09 0,09 - 1,02 
Села 4420 0,04 0,04 51,38 6,56 37,82 0,36 0,04 3,82 

 

 От посочените данни се вижда, че 82,09 % от жилищата в общината са с най-

висока степен на благоустрояване, като във Велинград този % е 94,61 %, а в 

гр.Сърница е 97,25. В селата процентът е само 51,46. По-голямата част от жилищата 

без никакво благоустройство са в селата – 68,46 от тези жилища. Средно едно 

жилище в общината се обитава от 2,8 души. Средната големина на едно жилище е 

105,86 м2 застроена площ. 

 

 5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 Здравното обслужване на населението в общината се осъществява по 

възприетият модел – доболнична и болнична помощ. 

 В община Велинград функционира добре изградена инфраструктура на 

здравеопазването. Населението се обслужва от квалифициран медицински 

персонал. 
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 По отношение на доболничната помощ – в общината са регистрирани 56 

индивидуални практики за първична медицинска помощ и 34 индивидуални 

практики за стоматологична помощ. Във Велинград доболничната помощ се 

осигурява от две градски практики “Медик” и Медицински център “Хигия” и 

център “Асклепий”. Стоматологичната помощ се осигурява от групова практика 

“Дентавел” и 18 семейни практики. 

 Индивидуални практики има в гр.Сърница – 3 плюс стоматологични 3; 

с.Кръстава – 1; с.Пашово – 1  плюс 1 стоматологична; с.Света Петка – 1 плюс 1 

стоматологична; с.Драгиново – 2 плюс 2 стоматологични. 

 По-високото ниво на медицинско обслужване се осъществява от специалисти 

в ДКЦ. В него работят 27  лекари. Тук работят следните кабинети: ортопедичен, 

хирургичен, детски, УНГ, очен, неврологичен, ревмо-кардиологичен, кожен и 

рентгенологичен. 

 В града се намира многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ). Тя 

обслужва освен населението на Велинград - и общините Ракитово и Батак. 

 След направената модернизация на отделенията, болницата се превръща в 

конкурентно здравно заведение. В нея има вътрешно, хирургично, детско, 

неврологично, акушеро-гинекологично, инфекциозно отделения. 

 Към нея функционира клинична лаборатория. Открито е и хемодиализно 

отделение. В болницата има 126 легла. Тук работят 45 лекари и 92 мед.сестри. 

Обслужващият персонал, заедно с администрацията, е 76 души. 

 Спешната медицинска помощ се осъществява от звеното за “Бърза 

медицинска помощ”. 

 Градът разполага с много добра лечебно-възстановителна база, която има 

възможности за разширение. 

 Главната цел на системата “здравеопазване” е съхраняване и разширяване на 

възможностите на МБАЛ, като се разкриват нови клинични пътеки. Целта е в 

болницата да се изградят нови отделения – инфекциозно, микробиология, пато-

анатомия и болнична аптека. 
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 6. ОБРАЗОВАНИЕ 

 Тази система е единствената с изцяло бюджетна издъжка – държавна и 

общинска. В същото време тя е изправена пред редица екстремни ситуации, като: 

демографски срив, сливане на паралелки и закриване на училища. 

 На територията на общината са разкрити 15 училища на общинска издръжка 

и 3 професионални гимназии – на държавна издръжка. 

 В центъра на общината – гр.Велинград, има 5 общообразователни училища и 

5 професионални гимназии. Три училища са основни: 

• ОУ “Георги Бенковски” – намира се в кв.”Лъджене”. Открито е през 1969 г. В 

училището учат 164 деца, паралелките са 8 бр., на класните стаи е 10 бр.; 

• ОУ “Христо Ботев” – намира се в кв.Каменица. Училището е продължител на 

класното училище (1871-1872 г.). С нарастването на населението се налага 

през 1931-1933 г. да се изгради нова сграда (в която все още се намира 

училището). В училището учат 457 ученика, паралелките са 232 бр., а броят 

на класните стаи – 38; 

• ОУ “Неофит Рилски” – намира се в кв.Чепино. Училището е основано през 

1889 г., през 1903 – 1910 г. е построено новото училище. През 1930-1931 г. е 

построена новата сграда, в която е училището. В него учат 465 ученика, 

обхванати в 19 паралелки. Училището има 22 класни стаи. 

Останалите две общообразователни училища са: 

• СОУ “Васил Левски” – намира се в кв.”Лъджене”. То е първото средно 

учебно заведение в региона, известно е като “Гимназията”. През 1922 г. 

Лъдженската прогимназия става смесено  реално училище. До 1939 г. 

смесеното реално училище се помещава в сградата на основно училище 

Лъджане. В 1942 г. училището става Пълна смесена гимназия и се премества 

в нова учебна сграда. Същата година училището е обявено за климатична 

гимназия – единствена в страната. От 1949 г. към училището се откриват 

паралелки на Педагогическо училище за начални учителки. От 1981 г. 

училището се преобразува в ЕСПУ и се настанява в новата сграда, в която е и 

сега настанено. От 1990 г. е СОУ “Васил Левски”. В него учат 636 ученика, 

разпределени в 30 паралелки, класните стаи са 33; 
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• СОУ “Св.св.Кирил и Методий” – намира се в кв. Лъджене. Училището е 

открито през 1889 г., като Лъдженско първоначално училище. През 1908 г. се 

изгражда училищна сграда до черквата. Сградата е разрушена след 

земетресението през 1977 г. От 1969 г. училището е настанено в нова сграда, 

в която е и понастоящем. В него учат 673 ученика, разпределени в 29 

паралелки,  класните стаи са 37. 

Във Велинград има и три професионални гимназии: 

• Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов”. Тя 

подготвя кадри за хотелиерството (мениджмънт в хотелиерството), 

счетоводна отчетност, икономика, управление и финанси на търговията. В 

училището учат 602 ученика в 23 паралелки. Класните стаи са 18, има и 6 

работилници. Това налага обучението да е двусменно; 

• Професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев”. Там се 

подготвят средни технически кадри по лесовъдство. В училището учат 412 

ученика, разпределени в 19 паралелки. Училището има 15 класни стаи и 3 

работилници. Занятията са едносменни; 

• Професионална гимназия по дървообработване “Иван Вазов”. Подготвя 

специалисти-мебелисти и вътрешна архитектура. В гимназията учат 229 

ученика, разпределени в 11 паралелки. Училището има 11 класни стаи и 6 

работилници. Занятията са едносменни. 

В останалите населени места в община Велинград има още 10 училища. От 

тях 2 са СОУ и 8 са основни училища. 

• СОУ “Св.св.Кирил и Методий” се намира в гр.Сърница. В училището учат 

457 ученика, разпределени в 28 паралелки, класните стаи са 33; 

• СОУ “Христо Смирненски” се намира в с.Света Петка. Това е единственото 

средно училище, което се намира в малко населено място. В средно училище 

е преобразувано през 2001 г. В него учат 390 ученика, обхванати в 20 

паралелки. Училището разполага с 21 класни стаи. 

Основните училища се намират в селата Драгиново, Кръстава, Грашево, 

Абланица, Побит камък, Медени поляни, Биркова и Пашова. 
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• В ОУ “Васил Левски” – с.Кръстава и с.Грашово учат съответно по 143 и 145 

ученика; 

• В ОУ “Христо Ботев” – с.Абланица, учат 40 ученика, класните стаи са 30; 

• ОУ “Никола Вапцаров” – с.Побит камък учат 80 ученика, обхванати в 7 

паралелки; 

• ОУ “Георги Раковски” – с.Медни поляни, учат 96 деца в 8 паралелки; 

• ОУ “Д-р Петър Берон” – с.Бирково, учат 105 деца в 8 паралелки; 

• ОУ “Иван Вазов” – с.Пашова, учат 134 деца в 8 паралелки. 

В останалите 13 населени места в общината – няма училища. 

 Посочените по-горе данни за основните училища в селата показват, че в тях 

все повече се чувства липсата на ученици, паралелките са малки – средно по 15-20 

ученика, базата, която в повечето случаи е сравнително нова  не се използва 

пълноценно (училищата в Драгиново – 24 паралелки в училище с 42 класни стаи и 

с.Абланица – 40 ученика в паралелки, а стаите са 30). 

 Тези факти потвърждават извода, направен в началото, че образователната 

система в общината е изправена пред екстремна ситуация, поради демографския 

срив, който се наблюдава през последните 10 – 15 години. Ако тази тенденция се 

запази, ще се наложи да се пристъпи към закриването на училища, тъй като те няма 

да могат да се финансират. 

 

 Детски заведения 

 В общината е изградена добра мрежа от целодневни детски градини. 

 Във Велинград има 5 детски заведения, от които 2 са ОДЗ, а останалите 3 са 

ЦДГ: 

• ОДЗ “Фантази” има 4 целодневни групи. Броят на децата е 124. Тук има и 2 

яслени групи; 

• ОДЗ “Слънчице” има 6 групи, в които са обхванати 173 деца. Тук яслената 

група е 1; 

• ЦДГ “Радост” – 4 групи със 105 деца; 

• ЦДГ “Детски рай” – 4 групи – 88 деца; 

• ЦДГ “Еделвайс” – 6 групи, 1 полудневна група – 156 деца. 
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Детски градини има в с.Драгиново, Света Петка и с.Грашево. В гр.Сърница 

има целодневна детска градина. Средната големина на една група е 20 деца. 

 Всички детски градини са разположени в специално построени за целта 

сгради. 

 Въпреки сравнително добрата училищна мрежа, обрабователният профил на 

населението показва, че 27 % от него са с начално и по-ниско образование; 36 % са 

с основно и само 37 % са със средно и висше образование. 

 Съществува противоречие между наличието на средни и основни училища и 

големият процент на хора с основно, начално и по-ниско (неграмотни),  

обработавие - близо 63 % от населението на общината. 

 Този голям процент създава диспропорция при търсенето на квалифицирана 

работна ръка. Въпреки високата безработица, има голям брой не заети работни 

места, изискващи по-голяма квалификация. Това налага да се направи всичко 

възможно да не се закриват основните училища в селата, защото това ще доведе до 

нарастване на процента на хората с ниско образование. А развитието на туризма (на 

който най-вече ще залага  общината), изисква наличието на хора с по-висок 

образователен ценз. 

 

 7. КУЛТУРА – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И 

    ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА 

 Върху културното развитие на община Велинград голямо влияние оказват 

два фактора: 

• Центърът на общината (Велинград) е млад град с 60-годишна история; 

• Останалите населени места в общината са с уникален бит и традиции. 

Културното развитие на Велинград е силно повлияно от традициите и 

обичаите в трите бивши села: Чепино, Лъджене и Каменица (с обединението на 

които се създава Велинград). 

В града има три читалища: “В.Левски” – в кв.Каменица, “Отец Паисий” – в 

кв. Лъджене и “Св.св.Кирил и Методий” – в кв.Чепино. 

Най-старо е читалището “Отец Паисий”. То е основано на 14.Х.1893 г.. През 

1931 г. е построена сградата, в която се намира читалището. Освен с библиотечна 
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дейност към читалището има театрален състав (който е най-известен), хор и други 

състави. 

Читалище “Св.св.Кирил и Методий” е основано през 1905 г. В читалището 

има богата библиотека. Към него има фолклорен състав, танцов състав, духов 

оркестър и др. Читалището се помещава в зала “Знаме на мира”. 

Читалище “Васил Левски” е основано през 1904 г. Към читалището има 

смесен хор, танцов състав, библиотека, духов оркестър, детска музикална школа, 

естрадно-сатиричен състав и др. 

В общината има още 7 читалища: в гр.Сърница, с.Пашово, с.Драгиново, 

с.Грашево, с.Света Петка, с.Кръстава и с.Биркова. 

Средствата за издръжка на читалищата са недостатъчни. 

Във Велинград има исторически музей. В него се съхраняват експонати от 

цялото Чепинско корито. Музеят е с амбиция да стане център на културния туризъм 

в общината. 

Освен от читалищата и историческия музей културният живот в общината се 

допълва от Литературния клуб, в който членуват местни писатели и поети. 

Ежегодно през м.юли се организират “Велинградските културни тържества”. 

Издават се три местни вестника – във Велинград има две кабелни телевизии и 

по една в по-големите населени места. 

Паметниците на културата в община Велинград са описани в долната 

таблица. В нея са описани всички архитектурни, археологични и исторически 

паметници. 

Обобщен актуализиран Списък на паметниците на културата в община 

Велинград е представен в Приложение 1. 

 

 8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 8.1. Транспортна инфраструктура 

 Съществуващо положение 

 Община Велинград е разположена върху силно разсечен планински терен, 

което е предпоставка за създаване на трудности при изграждането на качествено 

транспортно обслужване на населените места. 
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 Въпреки сложният терен, общината е сравнително добре транспортно 

обслужена с втори и трети клас пътища от Републиканската пътна мрежа, както и с 

общински пътища, обслужващи малките населенви места. 

 Основните трасета от Републиканската пътна мрежа, обслужващи община 

Велинград, са: 

• ІІ-84 – (І-8 София-Бургас)-Велинград-Юндола-Якоруда-Разлог 

• ІІ-19 – (І-1 София-Кулата)-Симитли-Разлог-Г.Делчев-ГКПП “Илинден” 

• ІІІ-842 – (ІІ-84)-Юндола-Белово 

• ІІІ-843 – (ІІ-84)-Велинград-Батак 

Всички останали пътища са общински, горски и др. и осигуряват транспортен 

достъп до всички малки населени места и махали на общината. Дължината им е 

156,60 км. 

Основният транспортен гръбнак на общината в посока изток-запад е 

второкласният път ІІ-84 (Звънчево-Велинград-Юндола-Разлог), който свързва 

гр.Велинград и общината с първокласния път І-8 (София-Бургас) и съответно 

Автомагистрала “Тракия”, която е общоевропейския коридор № 8. Дължината на 

пътя е 40 км. 

Другият второкласен път е ІІ-19 (Симитли-Разлог-Гоце Делчев-ГКПП 

“Илинден”), който свързва общината с първокласния път І-1 (София-Кулата) и е 

част от общоевропейския коридор № 4. В участъка (Разлог-Г.Делчев-ГКПП 

“Илинден”) осигурява директен достъп до Гърция през новия ГКПП “Илинден”. 

Южната част на община Велинград се обслужва транспортно от 

третокласния път ІІІ-843 (Велинград-Сърница-Доспат), който е с дължина 43,0 км и 

е в добро състояние. 

Северната част на общината се обслужва от третокласния път ІІІ-842 

(Юндола-Белово), който свързва общината с първокласния път І-8 при гр.Белово. 

Дължината на пътя в границите на общината е 6,0 км. 

Общата дължина на третокласните пътища е 49 км, а общинските пътища са 

156,60 км и в незадоволително състояние на настилките и характеристиките на 

трасетата (габарит, хор.криви и наклони).  
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Общата дължина на пътната мрежа е 205,6 км, като преобладаваща част са 

местните (горски) пътища, обслужващи голям брой малки населени места и махали 

от общината. Голям процент от тези пътища подлежат на рехабилитация, тъй като 

са в лошо състояние и при зимни условия не осигуряват транспортен достъп до тях. 

Първокласният път ІІ-84 преминава през гр.Велинград и натоварва главната 

улична мрежа с нехарактерно движение от транзит и товарно движение. 

Поради туристическият характер на населеното място, желателно е 

изнасянето на транзита и товарното движение от него. 

Направените през 2005 г. замервания на движението по първокласния път ІІ-

84 дават следните показатели: 

• микробуси – 540 – 14,58 % 

• леки коли – 2378 – 64,22 % 

• автобуси – 63 – 1,70 % 

• лекотоварни коли – 201 – 5,43 % 

• среднотоварни коли – 257 – 6,94 % 

• тежкотоварни коли – 116 – 3,13 % 

• тирове – 148 – 4,00 % 

ОБЩО ТОВАРНО – 722 – 19,5 % 

ОБЩО МПС: 3703 – 100 % 

 През територията на общината преминава теснолинейна железопътна линия 

(Септември-Добринище) през Варвара, Велинград, Якоруда и Разлог – общо 80 км, 

която е единствената връзка на гр.Велинград със селата: Цветино, Магерово и 

Абланица. По трасето на ж.п.линията преминават два влака в двете посоки – 

Септември-Добринище и обратно. 

 Прогнозно развитие 

 Перспективното развитие на гр.Велинград, а и на цялата община, като 

туристическа дестинация за български и чуждестранни туристи, както и 

разрастването на почивната база – ще доведе до нарастване на транспортните 

потоци по трасетата на Републиканската пътна мрежа на общината 

 Второкласният път ІІ-84 е основният носител на транзитното и товарно 

движение през гр.Велинград от посоките София, Бургас, Кулата, ГКПП “Илинден” 
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и др. Това налага изграждането на обходно трасе на гр.Велинград, за да се изнесе от 

населеното място транзитното и товарно движение, което натоварва главната 

улична мрежа и замърсява околната среда. 

 Настоящият проект предлага алтернативно трасе, което частично минава по 

съществуващия в момента общински път (ІІІ-843) до с.Абланица и по 

новопроектирано трасе, включващо се  в общинския път (ІІ-84-Аврамово)-

с.Кондови. 

 Проученото ново трасе е с елементи на пътя, съответстващи на класа на пътя 

и вида на движение, който ще поеме. Хоризонталните криви и максималния 

надлъжен наклон са в границата на допустимите за провеждане на товарно 

движение. 

 Проектното трасе ще изнесе товарното движение по обходния път в 

гр.Велинград. Същият ще бъде с габарити на второкласно трасе и носител на 

транзитното движение. 

 Алтернативното трасе ще облекчи движението през гр.Велинград и ще 

подобри средата на обитаване в града. 

 Построяването на пътя може да се реализира чрез финансиране от 

европейските програми и във връзка с развитието на туризма. 

 Новите зони за урбанизация, включени в настоящия проект, също изискват 

създаването на транспортен достъп и обслужване. 

 На-съществените предложения, залегнали в проекта, са: 

• изграждане на обходен път на гр.Велинград 

• рехабилитация на второкласната пътна мрежа 

• доизграждане и ремонт на общинските пътища, обслужващи селата 

• изграждане на нови трасета до новите урбанизирани зони 

• доизгарждане и ремонт на трасетата до туристическите обекти 

• реконструкция и обновяване на местните (горски) пътища, след провеждане 

на процедури по ЗГ. 
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МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
№ 
п/р 

Път № Стар № Наименование Километраж Дължина 
(км) 

1 РАZ 1061 84018 (ІІ-84) – Велинград-Драгиново 0,000 5,500 5,500 
2 РАZ 1062 84019, 

М30, №9 
(ВLG1350, п.к.ІІ-84 – Аврамово) 
-Рохлева-Биркова-Кръстава (ІІІ-
843) 

0,000 30,0000 30,000 

3 РАZ 1064 84312, 
М31 

(ІІІ-843, Велинград-ДГС 
Селище)-Грашево-Мече корито 
- РАZ 1062)  

0,000 7,000 7,000 

4 РАZ 1065 84316, 
М32 

(ІІІ-843) ДГС Селище-Побит 
камък-Медени поляни 

0,000 10,200 10,200 

5 РАZ 1066 М1 (ІІ-84, Юндола-Черна Места)-
Пашови-(ІІ-84) 

0,000 3,000 3,000 

6 РАZ 1079 М17, М3 
Якоруда 

(ІІІ-842) Юндола-Граница 
общ.(Велинград-Якоруда)-
Спортен к-с Белмекен 

0,000 7,850 7,850 

7 РАZ 1081 М20 (РАZ 1061) Драгиново-
Водениците 

0,000 2,000 2,000 

8 РАZ 
12060 

84015, М3 (ІІ-84, Велинград-Юндола)-
Света Петка-Долна Дъбева-
Алендарова-( РАZ 2063) 

0,000 10,5000 10,500 

9 РАZ 
52063 

84306 (ІІІ-843, Велинград-
п.к.Грашево)-Абланица-
Цветино 

0,000 14,300 14,300 

10 РАZ 2067 М2 (ВLG1350, п.к.ІІ-84-Аврамово)-
Кандови 

0,000 4,000 4,000 

11 РАZ 20686 М4 (РАZ 2060) Света Петка-
Всемирци-жп.г.гара Цветино 

0,000 2,000 2,000 

12 РАZ 72069 М5 (РАZ 2068, Света Петка-
Всемирци)-Далова махала 

0,000 1,000 1,000 

13 РАZ 2072 М8 (РАZ 1062, Биркова-Кръстава)-
Чолаково-Дживгова махала 

0,000 3,000 3,000 

14 РАZ 2073 М10, М12 (РАZ 1062) Кръстава-Бозьова-
Софандере 

0,000 10,000 10,000 

15 РАZ 2074 М11 (РАZ 1062) Кръстава-Горица 0,000 3,000 3,000 
16 РАZ 20758 М13 (РАZ 2063) ж.п. гара Цветино-

Магерови колиби 
0,000 3,000 3,000 

17 РАZ 2076 М14 (РАZ 1063, Абланица-Цветино)-
Горна Дъбева-( РАZ 1062) 

0,000 2,000 2,000 

18 РАZ 2078 М16 (РАZ 1065) Медени поляни-
Горелци 

0,000 2,000 2,000 

19 РАZ 2080 М19 (РАZ 2073, Кръстава-Бозьова)-
Горна Биркова 

0,000 4,000 4,000 

20 РАZ 
23070 

М6 (РАZ 1062, Рохлева-Биркова) 
Бутрева-мах.Дренково 

0,000 3,000 3,000 

21 РАZ 3071 М7 (РАZ 1062, Бутрева-Биркова)-
мах.Ходжова махала 

0,000 2,000 2,000 

                                                 
5  
Забележка:От табл.Местни общински пътища път в общ.Велинград т. № п/р  
5,6,7,8,9,18,22,24,25,са пътища в горски територии, държавна собственост. 
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22 РАZ 3077 М15 (РАZ 1065) Медени поляни-
Шаренци 

0,000 3,000 3,000 

23 РАZ 3082 М33 РАZ 2073, Кръстава-Бозьова)-
мах.Горна Бозьова 

0,000 3,000 3,000 

24 SМL30869 М1, М21 
Велинград 

(ІІІ-179) Доспат-Граница 
общ.(Доспат-Велинград)-
Спортна база Орлино-(ІІІ-843) 

7,800 21,000 13,200 

25 РАZ 3083 ММ1 (ІІІ-843, Горски пункт 
Селище-Сърница)-м.Ранча 
Гр.общ.(Велинград-Гърмен)-
Ковачевица 

0,000 6,000 6,000 

   ОБЩА ДЪЛЖИНА:   156,550  
км 

 

8.2. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяване 

Съществуващо положение  

Гр. Велинград и с.Драгиново се водоснабдяват основно от Деривация 

"Бистришка" /разрешително № 1494 от 2003г./, разрешено водно количество до 240 

л/сек -ползвано - 110 л/сек. Други водоизточници са: 

• Извор "Мократа пещера" - 30 л/сек 

• Извор "Легоринец" - 40 л/сек 

• Извор "Клептуза" - 50 л/сек  

• Извор "Суха лъка" - 30 л/сек, 

като последните два захранват гравитачно водопроводната мрежа в най-

ниските части на града. От 2005 г извор "Суха лъка" не се ползва, поради разрушен 

от наводнение довеждащ водопровод. 

Всички водоизточници с по-значителни дебити са включени в 

експлоатацията на водопроводната мрежа в община Велинград гравитачно или с 

помпени станции и водоеми. Наличните резервоари са 7 бр. с общ обем 8070 м3, 

като в 7 населени места няма изградени резервоари за питейна вода. 
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Действуващата пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ 

"Велинград" е с капацитет Q= 220 л/сек, като пречиства довежданите с общ 

водопровод питейни води от деривация "Бистришка" и извор "Мократа пещера". 

Предстои пускането на изградения стоманен водопровод Ф 500 мм от речно 

водохващане в местността "Водев чарк", оразмерен за  220 л/сек. Решението по 

проекта е актуализирано и вече се изгражда включване на стоманения водопровод в 

ОШ на кота 934 в м "Лепеница" в дублиращо трасе от ПЕВП Ф 400 до АЦ Ф 400/ от 

деривация "Бистришка" до ПСПВ Велинград. 

Дължината на изградените външни водопроводи е 47,3 км., а вътрешната 

водопроводна мрежа е с обща дължина 120 км. 

Селата Св. Петка, с. Юндола, с. Пашово и махали се водоснабдяват чрез 

изградени ОШ и водоеми от налични водоизточници от събирателна деривация 

"Джаферица" за язовир Белмекен. Захранването от Чакърица и Балабаница е общо 

22 л/сек. 

Град Сърница се снабдява с 20 л/сек от 5 групи извори. Изградената 

водопроводна мрежа е с дължина 22814 м. В момента се подменя цялостно с ПЕВП 

тръби и към месец март 2008 вече е подменена 4 км. 

Останалите селища ползват местни водоизточници и имат обособено 

самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в т.ч. водоеми и довеждащи 

водопроводи и вътрешно разпределени мрежи. Село Грашево се водоснабдява  от м. 

Сивата вода и м. Чадъра, общо 6л/сек; с Кръстава има речно водохващане 2.5 л/сек; 

селата Бирково, Враненци, Горно Дъбево, Бутрево и Рохлево имат местни 

водохващания. 

Преобладаващата част от водопроводната мрежа е направена от 

азбестоциментови и стоманени тръби през периода 1950-1980 г, така че над 88% от 

тях са физически амортизирани, с висока степен на аварии, което е причина за 

големи загуби /над70%/ и нисък КПД. 

 

 



 

 
89 

 

Прогнозно развитие 

Приоритетно да се извърши проектирането и изпълнението на предвидените 

за реконструкции амортизирани участъци от водопроводната мрежа. Наложителна е 

подмяна на водопроводната мрежа с нови тръби от полиетилен - висока плътност 

/ПЕВП или РЕ-НD/, утвърждаващи се като много добри тръби за питейно 

водоснабдяване и сравнително по-евтини от чугунените тръби, които безспорно ги 

превъзхождат по качество.  

Освен това, предвижданата бъдеща урбанизация на нови територии изисква 

изграждането на допълнителни водоеми, а също и довеждащи и разпределителни 

водопроводи до тези територии. 

Приоритетни проекти за изграждане са: 

• Реконструкция на 6 км гл.водопровод – водовземане "Чукура"-ПСПВ 

Велинград 

• Водоем 1000м3 - м."Нежовица" -Велинград 

• Водоснабдяване кв.Анезица -Велинград 

• Захранващ водопровод за централен минерален плаж - Велинград 

• Допълнително водоснабдяване на с.Драгиново 

• Водоснабдяване -гр.Сърница /І-ви етап/, водоем 1000 м3 -кв.Крушата, 

водопровод от м.”Хановете” – североизточно от с.Сърница 

• Допълнително водоснабдяване - “Скарата”, "Бърдуче" -гр.Сърница 

• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа -с.Кръстава 

• Водоснабдяване -с.Цветино -с.Абланица – местни източници (гравитачно) 

• Водоснабдителна система ІІ-ри етап - с.Медени поляни -  гравитачно от 

сондажен кладенец 

• Света Петка, Боровиново и Рохлева – в одоснабдяват от Белмекен 
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Канализация 

Съществуващо положение  

Степента на изграденост на канализационната мрежа в град Велинград е 85-

90%, а в останалите по-големи населени места -около 50%. Дължината на 

изградената мрежа се движи от 70 км към 1990г през 80 км към 2000г до 90 км през 

2008г. Типът на канализационната мрежа е "смесена". Минералните води с дебит 

170 л/сек се заустват в градската канализация. 

В община Велинград се намират 24 населени места. Броят на населението 

възлиза на около 43 000 жители, като 25 хил. живеят в гр. Велинград. Около 80 % 

от канализационната мрежа се използва от населението, а 20% -от промишлеността. 

Изградените предприятия нямат локални пречиствателни станции, а водите 

са заустени в градската канализация или директно в р. Чепинска за района на гр. 

Велинград, а за гр. Сърница - в р. Доспатска - яз. "Доспат". 

Останалите населени места с частично изградена канализационна мрежа са 

гр.Сърница, с. Драгиново, с. Св. Петка. В момента се работи по реконструкция и 

изграждане и на други селища.  

Средно денонощно количество на заустване  

• Формираните отпадъчни води в общината към 1990 г са 42 410 м3/ден. 

Заедно с промишлените отпадни води 10 845 м3/ден, общото количество на 

отпадните води е 52 895 м3/ден, от които 95% се падат на гр. Велинград.  

• Формираните замърсености от неразтворени вещества от населението в 

общината възлизат на 9 845 кг/ден. Заедно със замърсеностите от 

неразтворени вещества от промишлеността те възлизат на 11 652 кг/ден, от 

които 87% се падат на гр. Велинград. 

• Формираните замърсености от БПК от населението възлизат на 7 974 кг/ден. 

Заедно със замърсеността по БПК от промишлеността, общата замърсеност 

възлиза на 9 462 кг/ден, от които 87,7% се падат на гр. Велинград. 

Данните показват, че основен замърсител в общината е гр. Велинград. 
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От общо формираните 52 895 м3/ден отпадъчни води, 20% се падат на 

промишлеността, която е изцяло развита на територията на гр. Велинград. Всички 

формирани замърсености се заустват без пречистване, директно в приемника.  

Всички отпадъчни води в района на гр. Велинград се заустват без 

пречистване в приемника на р. Чепинска, а за гр. Сърница -в р. Доспатска и яз. 

"Доспат" 

Съгласно проектно разрешение N 47/1986 г. от РИОПС - Пазарджик, като 

приемник на пречистени отпадни води се посочва р. Чепинска в района на с. 

Драгиново, което е втора категория - след ПСОВ. 

В община Велинград и селищата няма изградена ГПСОВ. 

През 1989 г. с протокол 35 на фирма "Водоканалпроект" - София е приета 

разработка за генерална схема за пречистване на отпадъчните води. Поради 

настъпилите промени, липса на инвеститор и реституция на имоти, проектът не е 

реализиран. 

Прогнозно развитие 

Приоритетно изпълнение на реконструкции и доизграждане на 

канализационните мрежи, като се предвидят съвременни технологични схеми, 

осигуряващи спазване на екологичното законодателство в областта на опазване на 

водите. За цялостното изграждане на канализационната мрежа на града и точното 

определяне на водните количества е необходимо изготвяне с обследване на проект 

за реконструкция и разширение, в т.ч общ събирателен колектор до мястото на 

бъдеща ГПСОВ. 

Част от проучванията вече са направени и мястото на бъдещата ГПСОВ е 

определено. 

С приоритет е възлагането на реконструкции и изграждането на нови ПСОВ. 

Правото на ползване на повърхностни водни обекти за заустване на 

пречистените битови отпадъчни води да се приведе в съответствие с разпоредбите 

на Закона за водите и съответните подзаконови нормативни актове, за издаване на 
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разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, до изграждане 

на съответните пречиствателни станции за отпадъчни води.  

По-важните проекти за реализиране, свързани с перспективното развитие на 

общината са: 

• Градска пречиствателна станция за отпадни води-Велинград – отреден терен 

в землището на с.Драгиново (на север от селото) 

• Градска пречиствателна станция за отпадни води- гр.Сърница – отреден 

терен между Сърница и мах.”Бърдуче” 

• Доизграждане на канализацията в с. Драгиново 

• Канализация-с.Кръстава – частично изградена 

• Канализация-с.Грашево – изгражда се 

• Канализация-с.Св.Петка – изгражда се 

• Модулни  ПСОВ за по-малките населени места /посочени на схемата/ 
 

8.3. Електроснабдяване 

Електроенергийни източници, електропроводи ВН 

 Съществуващо състояние  

Източник на електроенергия за община Велинград се явява общата 

електроенергийна система на страната, посредством трансформаторната 

подстанция 110/20 kV “Велинград”. 

Подстанцията, намираща се в източната част на града, има два 

трансформатора 110/20 kV, с инсталирана мощност 2х25 мVA. Електропроводът 

110 kV “Лъджене”- АС 185 и дължина 26.6 км свързва п/ст “Велинград “ с ВЕЦ 

“Алеко” /Пазарджик/. Друг електропровод 110 kV - АС 185 и дължина 33.4 км 

свързва п/ст “Велинград “ с п/ст “Якоруда” Така подстанцията е включена 

двустранно в мрежата 110 kV, което позволява гъвкав експлоатационен режим и 

повишава сигурността на захранване при аварии. 

Електроразпределителна мрежа СН 
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Същинското електрозахранване на населените места се осъществява 

посредством електроразпределителната мрежа средно напрежение /СН/.  

Съществуващата мрежа СН в града е предимно кабелна. Част от изходящите 

кабели 20 kV са тип САПЕкТ, с много муфи и постоянно аварират, поради което 

постепенно се заменят с нови, като преобладаващите типове и сечения са САХЕкТ 

– 150 и 185 мм2. Кабелната мрежа е сравнително добре развита.  

Изградените до 1990г трафопостове са зидани -тип “градски” за кабели СН и 

тип “селски”- с въздушно захранване от ЕП 20 кV. Преобладаващите типове ТП са 

2х400 kVА и 2х630 kVА. В крайните квартали на града и в селата има изградени и 

стълбовни /мачтови/ трафопостове. Последните тенденции в развитието и 

изграждането на електроразпределителната мрежа са за залагане на т.н. 

“компактни” трафопостове - КТП /метални, бетонови и др./, основно в две 

разновидности - с един или два трансформатора до 630 kVA. Разбира се има и 

изключения в зависимост от местоположението и проектните мощности на някои 

специфични консуматори /с по-големи или по-малки от споменатите мощности/. 

Мрежата ниско напрежение /НН/ е предимно кабелна. Преобладаващия тип 

кабели са САВТ, САВТУ, а сеченията са оразмерени на база пренасяната мощност.  

Селата от общината се захранват чрез въздушни изводи ЕП 20 кV и 

изградени трафпостове за комунално – битови нужди, предимно тип “А” и “Б” и 

мачтови, захранвани въздушно от отклонения и изводи 20 kV от п/ст “Велинград”. 

Състоянието на мрежата СН в общи линии е добро, но има участъци /захранващи 

по-малки села или махали/ със стара изолация, стоманени проводници и дървени 

стълбове, които се нуждаят от ремонт. Мрежата НН за селата е въздушна, на 

дървени и бетонови стълбове, с голи стоманено алуминиеви проводници.  

Всички населени места от общината са електрифицирани. 

За изградените електропроводи на територията на общината са осигурени 

обслужващи коридори за профилактика и ремонт, които трябва да бъдат запазени 

независимо от връщането на земята. Съгласно Наредба №3 за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии, най малкото допустимо 

хоризонтално разстояние от крайните проводници на въздушните линии /ВЛ/, при 
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неотклонено положение до сгради и съоръжения /предпазна зона на ВЛ, е както 

следва : 

• в ненаселени места 

-за ел. проводи до 20 kV - 10м 

 -за ел. проводи до 110 kV - 20м 

• в населени места 

-за ел. проводи до 20 kV – 2 м  

 -за ел. проводи до 110 kV – 4 м 

В тази зона не се допуска проектиране и извършване на строително-монтажни 

и товаро-разтоварни работи, складиране на материали, гариране на строително-

монтажна и транспортна механизация. 

Прогнозно развитие 

Перспективното развитие на общината ще наложи изграждане на нови ТП и 

разширяване на мрежата СН както в град Велинград, така и в селата от общината. 

Основното нарастване на товарите е свързано главно с разширяване на 

жилищните терени и интензивното строителство на нови жилища, реконструкция 

на жилищния фонд и повишаване стандарта на обитаване, а също така и с обектите 

на отдиха и по-малко с развитие на промишлени производства. 

Развитието на новите квартали и “уплътняването” на съществуващите 

изисква изграждане на нови ТП 20/0,4 кV. Строителната им част ще бъде планирана 

за 2х400кVА или 2х630кVА. Обзавеждането на новопостроените ТП ще се 

осъществява поетапно в съответствие с развитието на товарите, а конкретното 

ситуиране ще се определи при подробното планиране. 

Нови ТП 20/0,4 кV ще са необходими в близките до Велинград села, където 

се предвижда “изнасяне” на обитаването от града и развитие на вилен отдих.  

В района на Сърница се предвижда сериозно разрастване на териториите за 

отдих, което налага изграждане на нова връзка СН към извод 20 кV от п/ст 

“Велинград” /посочена на схемата/. Предлага се и нова връзка към ВС “Доспат”, 
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което ще повиши сигурността и качеството на електрозахранване в района. Броят и 

мощностите на новите ТП ще бъдат в зависимост от параметрите на застрояването.   

По отношение на мрежата СН, в съществуващите жилищни райони, при 

уплътняването им, ще се направи реконструкция на съществуващата мрежа 20кV, 

както и на страна 0,4 кV. 

В новите жилищни райони ще се изпълни нова кабелна мрежа СН и НН и на 

подходящи места ще се изградят нови ТП. 

В новите райони със смесено многофункционално строителство ще се 

изградят нови кабелни мрежи и КТП, като на места в крайните райони могат да се 

изградят и въздушни ТП. 

За качествено ел. захранване на зоните за отдих е необходимо да се изградят 

нови отклонения от ЕЛ 20 кV за присъединяване на нови и съществуващи ТП.  

В промишлените зони се препоръчва по възможност ликвидиране на 

въздушни електропроводи 20 кV и изграждане на кабелна мрежа, като целта е да се 

освободят допълнително производствени терени, които са блокирани от 

съществуващите сервитути на въздушните ЕП 20 кV. 

Развитието на нова мрежа СН с изграждане на нови ТП 20/0,4 кV и 

присъединяването им към съществуващи или нови изводи 20 кV е предмет на проучвания 

в следващ етап.  

8.4. Газоснабдяване 
Общинският съвет има решение за газоснабдяване на град Велинград и вече са 

водени разговори със “Сити газ” ЕООД за възможностите за  този най-евтин и 

екологически на-чист начин за отопление, предвид  по-нататъшното развитие на града и 

общината. 
 

8.5. Телекомуникации 

Съществуващо състояние 

Телефонната мрежа, като основна инфраструктура за интегралните 

съобщителни услуги, е с определящо значение за развитието на всяка териториална 

общност.  
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В последните години телефонните съобщения в община Велинград се 

преструктурират от аналогови системи, централи тип А 29 и КРС, аналогови 

преносни системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели в цифрови. 

Цифровизацията постепенно набира темпове и цифровите телефонните постове на 

територията на общината нарастват.  

Съгласно средносрочна програма за развитие на телекомуникациите, в 

периода до 2000 година се осъществява поетапно отпадане на мрежите ВОА 

/вътрешно окръжна автоматизация/ по Главни мрежи, с цел интегрирането им в 

Националната телекомуникационна мрежа и въвеждането на Единния 

номерационен план. Така към началото на 2000 година в Главна мрежа Пазарджик 

отпадат аналоговите ГАМТЦ и ВАМТЦ Пазарджик, като функциите им се поемат 

от ЦАМТЦ Пазарджик, която обслужва далечния /междуселищен и международен/ 

и вътрешнорегионалния трафик за абонатите от Главна мрежа Пазарджик.  

Далечният трафик в национален мащаб се осъществява от цифровата 

автоматична междуселищна телефонна централа (ЦАМТЦ) Пазарджик, която е част 

от националната транзитна цифрова мрежа. Чрез мрежата за далечен трафик се 

осъществяват и автоматичните международни връзки (чрез цифровите 

международни АТЦ). ЦАМТЦ рязко подобрява качеството на телефонните 

съобщения. Всички населени места имат възможност за автоматични селищни и 

междуселищни, а всички общински центрове - и за международни разговори.  

Във Велинград старата аналогова централа в града е за 10 000 поста. Новата 

цифрова централа има 1500 поста, като от тях първоначално работят 870 и поетапно 

се пускат и нови. На първо време връзката се осъществява не чрез оптичен кабел, а 

по релеен път-Пазарджик –Милеви скали -Велинград.  

Цифровите телефонни номера в началния период са предимно за активни 

бизнесабонати, но постепенно обхвата се разширява и за населението. С 

въвеждането на цифровизацията връзката е много по-качествена и с разширен 

набор от услуги: монтиране на ISDN телефонен пост; интернет връзка по 

комутируема и некомутируема телефонна линия; цифрови и аналогови селищни и 

междуселищни наети телефонни линии и други допълнителни услуги.  
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Освен цифровата централа, велинградският клон на БТК предлага нова 

полезна услуга: в салона с телефонните кабини има два факс-апарата за приемане и 

предаване, с които се извършват услуги на граждани. На приемния факс денонощно 

може да бъде приет факс от страната и чужбина, включително в събота и неделя. 

БТК вече предлага и доставка на получения факс до вратата на фирмата или 

гражданина във Велинград.  

Цифровата телефонна централа е предназначена да обслужва общинския 

център. Цифровият пренос в комбинация с оптималния брой съединителни линии е 

предпоставка за подобряване на качеството на телефонните комуникации в града.  

За община Велинград като цяло, развитието на телекомуникационната 

инфраструктура изостава, като общата телефонната плътност е 22.3 тел.п/100д, 

/по-ниска от средния показател за страната -35 тел.п/100д. Дори и за градовете 

Велинград /33 тел.п/100д / и Сърница /23 тел.п/100д /, телефонната плътност е 

по-ниска от средната за страната. Няколко села имат плътност около 10 

тел.п/100д (Юндола -14, Грашево -10, Пашови -10), а за останалите показателят 

се движи около или под 1. 

Населените места са обхванати от местни мрежи с АТЦ, като поради 

спецификата на селищната мрежа степента на развитие е една от ниските за 

страната. Във високопланинската част на общината голямата разпокъсаност на 

населените места не позволява телефонизиране на всички села. В някои села 

връзките са по въздушни трасета, амортизирани, с телефони местна батерия, като 

на места /махалите Бозьова, Всемирци, Горна Биркова, Долна Дъбева, Кандови, 

Рохлева, Алендарова/ няма селищна телефонна мрежа, а само по един обществен 

пост и нито един домашен, включени чрез въздушен проводник. 

Покритието с РТВ сигнал се ограничава само до националните програми в 

някои населени места от планинската част на общината. Теренните условия и 

пресеченият планински релеф не позволяват пряко приемане и за по-добро 

приемане са изградени и функционират РТВ ретранслаторни станции. Въвеждането 

на сателитни антени в бита намалява значението на проблема. Обхватът на 

изградените кабелни ТВ мрежи непрекъснато се разширява.  
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Във Велинград са изградени две кабелни мрежи за разпространение на радио 

и телевизионни сигнали. Кабелни ТВ оператори има в гр. Сърница и селата 

Драгиново, Св. Петка, Пашово, Кръстава. 

Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции и техните клонове в 

населените места на общината, като обикновено пощите са в една сграда с АТЦ и 

кметството и са собствени обекти. Мрежата от пощенски станции в селата е добре 

развита и задоволява нуждите на населението, като тенденцията е за непрекъснато 

нарастване обхвата на предлаганите услуги. 

Преобладаващата част от територията на общината има покритие от мрежите 

на мобилните оператори, но в планинската част на места сигналът прекъсва. 

Прогнозно развитие 

Започналото въвеждане на цифрова инфраструктура позволява разширение и 

модернизиране на предлаганите съобщителни услуги, но в същото време е 

необходимо и доизграждане на селищните телефонни мрежи. 

Почти във всички села има махали, които са отдалечени от центровете на 

селата на разстояние 5 и повече km и създаването на телефонни връзки с кабел е 

много скъпо. За създаване възможност за телефонизиране на тези слабо населени 

махали може да се използват телефонни радио удължители с капацитет до 10 

телефонни поста. По този начин могат да бъдат телефонизирани махали в някои 

села, където липсва телефонна мрежа. 

Нарастването на цифровизацията на телекомуникационната услуга за гр. 

Велинград осигурява на бизнеса и обществото разширен достъп до съвременни, 

ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги: достъп до цифрови 

наети линии, ADSL широколентов абонатен достъп за предаване на данни, 

високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др. с което по принцип се 

създават дългосрочни условия за икономически растеж и конкурентноспособност 

на общината. Предлагането на съвременни далекосъобщителни услуги с 

европейски стандарт осигурява необходимите условия за развитие на 

информационните и комуникационните технологии и създаване на условия за 

развитие на информационното общество и икономика, базирана на знанието. 
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Предоставянето на услугата INTERNET е демонополизирана дейност, която 

се предлага от държавни и частни телекомуникационни и телевизионни оператори. 

Постепенно, все повече населени места получават достъп до Интернет чрез 

Интернет- доставчици по наети линии.  

Нараства значението и употребата на телефонни услуги /фиксирани и 

мобилни/ през Интернет по технологията Voice Over Internet Protocol /VOIP/, които 

се предлагат от лицензирани интернет и телекомуникационни доставчици.  

От друга страна, наличието на голям брой оператори дава отражение върху 

изграждането и развитието на телекомуникационните мрежи. Променят се 

условията и възможностите в развитието на магистралните проводи, 

разпределителните мрежи, като най-голяма промяна се получава в развитието на 

мрежата за достъп до крайните потребители.  

В последните години всеки потребител може да стане абонат по свой избор 

към различен доставчик в районите с добре развита инфраструктура. Мрежите са 

различно развити и зависят от финансовите възможности на операторите. Това 

налага изграждането на мрежите през различни периоди по едни и същи трасета, 

което води до многократно нарушаване целостта на уличните и тротоарни платна. 

За ликвидиране на негативните последици от многократните изкопни работи 

е необходимо: 

• при строителството на нови сгради - от предвидените по проект точки за 

телефонни инсталации в сградите до шахта пред входа на сградата да се 

извеждат минимум по 4бр. HDPEф40 за достъп на операторите до сградата;  

• при рехабилитация на тротоари и улици, едновременно с това да се 

изграждат или разширяват елементите на телекомуникационната 

инфраструктура. 

• Всички трасета на техническата инфраструктура, подлежащи на 

реконструкция и изграждане, ще се осъществят след процедури по ЗГ. 

Новите технологии дават възможност ефективно да се използват 

съществуващите тръбни и канални мрежи за подмяна на конвенционалните кабели 
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с оптични. Съгласуването на действията за развитие на телекомуникационната 

инфраструктура и останалата инженерна инфраструктура трябва да се организира и 

прилага от община Велинград, като основен собственик на терените, в които 

попадат трасетата на лицензираните оператори. За прилагането на ОУП, ежегодно 

да се изискват план – схеми за развитие на мрежите от лицензираните кабелни и 

мобилна оператори. 

 

 9. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

 Туристическата инфраструктура е част от третичния сектор на икономиката. 

Изобилието от минерални води, удобните и модерни бани, мекият климат и 

прекрасната природа привличат повече от 200 000 почиващи годишно в община 

Велинград. 

Слънчевите дни са 74% от всички дни през годината. Тук рядко падат мъгли. 

Средната януарска температура е 1.8оС, а средната юлска е 18.7оС. Зимата е мека с 

чудесни условия за ски, лятото е прохладно, а есента е топла и приятна. 

Най-голямото природно богатство на община Велинград са минералните води. 

Температурата на минералните извори е между 28о-86оС. Известни са шест 

термоминерални находища – Чепино, Лъджене 1, Лъджене 2, Каменица, Драгиново 

и Варварски бани.  

Зеленото богатство на общината е другия фактор за затваряне на 

целогодишен туристически продукт. Този потенциал не е развит достатъчно, а той е 

разковничето за стабилизиране на селата в планинската част.  

Търсенето на планински туризъм на съвременния етап е много актуално. 

Проучването на Щернбергския институт – Германия, доказва, че програмите за 

планински туризъм са най-търсени след почивката на море. 

 По-бързото нарастване на търсенето на зимен и летен планински туризъм се 

обуславя  от по-слабата в сравнение с морския туризъм сезонност. Показателно е, 

че само в Европа, любителите на планината, в т.ч. на зимните спортове са 50 

млн.души. 
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 Прогнозираната тенденция за засилване търсенето на ваканция сред 

природата и тишината, за бягство от пренаселените курорти, определя и очакваното 

по-нататъшно нарастване на търсенето на планински туризъм през всичките сезони. 

 Ясно се очертават отделните сегменти в търсенето  на планински 

туризъм.Високо   платежоспособните  туристи изискват комфорт, висококачествени 

услуги атмосфера на относителна самостоятелност . 

 Ваканция на планина търсят и средно платежоспособните , които имат 

претенции не толкова към богатството на услугите, но държат много на качеството 

им. 

 Младежите от 14 до 25 години и младите семейства без деца до 35 години, 

търсят нови, неизвестни или малко известни за тях места с различен бит и природа 

и с широки възможности за спортуване и създаване на контакти. 

 Друг основен сегмент са туристите от третата възраст. Те пътуват 

обикновено извън сезона и търсят подходящи климатични условия  по 

здравословни причини. 

 Все по-голямо внимание се обръща и на детето турист. 

 Качествени промени в предлагането на планинския туристически продукт 

настъпиха след 90-те години на миналия век. 

Летните и зимни оферти се наситиха с разнообразни спортни, развлекателни и 

други анимационни предложения. Водещите планински курорти освен 

възможности за ски-спорт и пешеходни преходи, разширяват и разнообразяват 

възможностите за рационално прекарване на времето – SPA услуги , спорт(тенис, 

голф и др.), развлечения (танци, забави, конкурси) и други условия за социални 

контакти. 

 От друга страна демократизирането на по-икономични форми на престой – 

средства за подслон от средна и ниска категория, опростяване на офертите. 

 Засилва се специализацията на планинския туристически   продукт. 

Предлагат се специални оферти за начинаещи скиори, за семейна почивка, за 

различни възрастови групи и др. 

 Оценявайки развитието на пазара за планински туризъм, може да се направи 

извод, че този вид туризъм нараства с по-бързи темпове в сравнение с другите 
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видове пътувания, а темповете на неговото нарастване са два пъти по-големи 

сравнение с морския туризъм.                                                                                                                                                                                                   

 По данните от анализите на Института за анализи и оценки в туризма става 

ясно, че за период от 10 години (1997-2007)  инвестициите в хотели, ресторанти, 

къщи за почивка и туристическа инфраструктура възлизат на 16 млрд евро. 

Приходите от туризъм по данни на БНБ  за същия период са над 12.8 млрд евро.  

В повечето от изследванията се отчитат и недостатъците на българските курорти, 

най-съществен от които е прекомерната урбанизация на планинските територии, 

несъобразяването с мащабите на средата, понижаването на комфорта на туристите, 

несъответствието между изградената база и транспортната, туристическата и 

техническата инфраструктура. Всичко това създава допълнително напрежение 

между различните участници в процеса на планиране, изграждане и управление на 

планинските курорти и местното население и създава предпоставки за отлив на 

туристи.   

 В проектът за Общ устройствен план на община Велинград, авторският 

колектив е заложил модел на едно разумно комбинирано развитие на отдиха в 

цялата територия. Това развитие е съобразено със съхраняване на защитените 

територии и планината като цяло. 

Туристическа инфраструктура – база за  настаняване  

 Основната база за настаняване в общината е в гр. Велинград, тя включва 

множество хотели от различна категория. Основните обекти в града са: х-л 

“Двореца” -  130 легла, балнеологичен х-л “Камена” 240 легла, х-л “Абир”, х-л 

"Велинград", х-л “Александрия”, “Олимп”, "Аква Мираж", "Велина", "Рим" "Зора" 

"Катерина","Кисловодск",“Маркита”,"Клептуэа", "Кольо Фичето","Лайт","Елбрус", 

"Уникат","Бор","Деви","Родопи",балнеосанаториум "СКК" и множество частни 

хотели и квартири. 

 Към туристическата инфраструктура са и хижите. В общината те са  

две: 

• Хижа “Кладова” - Разположена е в едноименната местност в подножието на 

връх Черновец, 42 места ; 

• Хижа “Юндола” – 36 места 

http://velingrad.start.bg/link.php?id=147177
http://velingrad.start.bg/link.php?id=147159
http://velingrad.start.bg/link.php?id=147156
http://velingrad.start.bg/link.php?id=147156
http://velingrad.start.bg/link.php?id=339672
http://velingrad.start.bg/link.php?id=339673
http://velingrad.start.bg/link.php?id=339675
http://velingrad.start.bg/link.php?id=342230
http://velingrad.start.bg/link.php?id=342230
http://velingrad.start.bg/link.php?id=339685
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От хижите има организирани пешеходни маршрути до природни 

забележителности. Интерес представляват и вело-маршрутите: 

Велинград - вр.Стража - вр.Калето - вр.Врани камък - с.Драгиново-Велинград   

Велинград - Пейова поляна - х.Кладова - вр.Арапчал - Локвата - Велинград  

Велинград - Юндола - м.Локвата - Велинград  

Велинград - Качаков Чарк - Пашино Бърдо - Цигов Чарк - Велинград  

Велинград - гара Аврамово - вр.Велийца - г.с.Софандере - Велинград.  

Велинград - п.Лепеница - Ремово - Блатца - Брези - Велинград.  

  

10. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 

Целите и задачите на ОУП на община Велинград произтичат от 

предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и 

устойчива жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на 

конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание. 

 Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на 

оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и 

комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните 

структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – 

важен  устройствен фактор. 

 В този смисъл ОУП на община Велинград съдържа решения за: 

• Структура на територията за обитаване, за производство, за рекреация, за 

природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура; 

• Строителните граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане 

собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално 

развитие; 

• Устройствени зони; 

• Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура; 

• Защитените архитектурни, културни и др. зони и обекти – паметници на 

културата; 

http://www.mtb-bg.com/routes/route017.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route017.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route016.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route016.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route014.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route014.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route013.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route013.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route011.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route011.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route010.htm
http://www.mtb-bg.com/routes/route010.htm
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• Обектите за обществено обслужване от система “Образование”, “Култура”, 

“Здравеопазване”, “Спорт” и др., които се изграждат със средствата на общината 

и държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места; 

• Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и 

качествата на околната среда; 

• ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната 

територия; 

• устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги 

устройствени условия; 

• разработване на проект за ландшафтно оформяне с устойчиви дървесни видове 

за озеленяване на свободните от застрояване площи. 

ОУПО Велинград  отчита предвижданията на Плана за развитие на община 

Велинград за периода  2005-2013 г. 

 ОУП на община.Велинград е разработен за перспективен срок от 15 години, 

т.е. планов хоризонт 2025 година. 

 10.1. Съществуващо функционално зониране и организация на 

територията 

 Като природо-географска среда територията на община Велинград може да се 

раздели на две части: ниска – равнинна част и хълмиста. Основната (по-голяма) 

планинска част, заема главно западната и югозападната територия, а равнинната 

заема източната част. 

 Земеделските земи са дисперсно разположени върху територията, а 

урбанизираните територии и горски масиви са предимно компактно изградени. 

Разпокъсани, в по-малки участъци са и земеделските земи, разположени в 

планинската част на общината. С по-висока изграденост и демографска наситеност 

са урбанизираните територии на гр.Велинград и гр.Сърница. 

 Оформилият се, като административен, културен и туристически център на 

селищната мрежа гр.Велинград, е още и значително кръстовище на минералните 

извори – минерални и балнеоложки бани. 
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 С изграждането на новото трасе – южно от града през Абланица за Якоруда, 

Банско-Гърция – градът ще добие по-големи възможности за развитие на 

международно курортно селище. 

 Развитие ще получат и населените места в община Велинград, които пряко 

или косвено са под влияние на международните комуникации. Най-силно 

въздействие върху развитието си ще получат: гр.Велинград, Абланица, Кръстава, 

Цветино и селищата в западната част на селищната мрежа. Значителна част от 

селищата на общината се развиват под влиянието на общинския център. Това се 

подчертава от тяхното разположение – Драгиново, Св.Петка, Юндола. По-

отдалечени са селищата, които оформят западната верига: Всемирци, Долна и 

Горна Дъбева, Враненци, Биркова, Чолакова, Бозьова, Кръстава, Кандови, Рохлева, 

Бутрева, Пашови. От тази, втора по отдалечена верига, всички са разположени в 

планинската част на територията. 

 Вторият град от селищната мрежа на общината – гр.Сърница, е разположен в 

южната част на общината. Той изпълнява ролята на вторичен административен 

център за гравитиращите към него села и махали: Побит камък, Медени поляни, 

Грешево, м.Крушата, м.Бърдуче, м.Орлино. 

 Освен с аграрните си функции, селско и горско стопанство, в тези селища се 

развива и дървообработваща и дърводобивна промишленост, които са отрасли с 

много малко значение. 

 Град Велинград е създаден като един хармоничен град с околната среда. 

Обликът на града е зает от жилищни зони, оформени са три самостоятелни 

жилищни квартала (Лъджене, Каменица и Чепино), административно обслужващ 

център, зони за почивни домове и паркове, промишлено стопанска зона, изтеглена в 

североизточната част на града. 

 С изграждането на съвременни оборудвани балнео-лечебни комплекси при 

изворите с високоминерализирана вода както в града така и край с.Драгиново, ще 

се създаде още едно звено от същата урбанизирана територия. Пак във връзка с 

оползотворяването на терминалните води, тук може да се изградят модерни 

спортни бази за целогодишна експлоатация. 

 На територията на общината при благоприятно природо-географски условия 

и дадености, са формирани три групи населени места: първа – “източна”; втора – 
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“южна” и трета – “западна”. В източната група спадат: Велинград и Драгиново. В 

землищата на тези населени места се предлага:  

• увеличаване на територията на Общинския център и обособяване на 

с.Драгиново, като негов квартал; 

• предлагане на земеделски територии с допустима промяна на 

предназначението; 

• обособяване и запазване на природозащитни територии (“Клептуза”, 

“Каратепе” и др.); 

• разширение на строителните граници на Общинския център с обособени 

устройствени режими; 

• в жилищната зона на гр.Велинград се предлагат за включване в регулация 

територии със жилищни функции и рекреационни дейности, а именно: 

-кв.Каменица – северно и западно от жилищните територии с устройствена 

зона (Жм) за нискоетажно застрояване; 

-кв.Лъджене – в западна посока от двете страни на ул.”Юндолска”- 

територии за рекреационни дейности (Ок); 

-кв.Чепино – в западната и южната територии – за жилищни функции (Жм) с 

преобладаващо нискоетажно застрояване. 

Предвидените с плана нови територии за жилищно строителство (94,74 ха) са 

отредени за нискоетажно жилищно строителство (Жм), к.к. 10,00 м, плътност на 

застрояване до 60 % и Кинт – 1,0 

Всички параметри, свързани с устройствени зони в територията на Велинград  

подробно ще бъдат илюстрирани и развити в ОУП на града. 

В южната група спадат: гр. Сърница и м. ”Бърдуче, м. Крушата, м. Орлино, с. 

Медени поляни, м. Горелци, с. Побит камък, в.з. Каратепе, ДГС селище, ДГС, 

Чехльово. В землищата на тези населени места се предлага: обособяване на 

земеделски територии с допустима промяна на предназначение (м. Бърдуче, м. 

Крушата, м. Орлино) – гр. Сърница. Такава допустима промяна се предлага и в 

другите населени места в южните територии. 
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В тези терени устройствените режими и параметрите на застрояване ще 

достигат до тези за вилен отдих, според Наредба № 7 на МРРБ – кота-корниз 7,00 м, 

кота-било 10,00 м. 

В третата група спадат голяма част от населените места, разположени в 

западната територия на Общината. 

Селищата са с устройствена жилищна зона (Жм), с малка височина на 

застрояване. Предлагат се земеделски територии с допустима промяна на 

предназначението, с устройствен режим за вилен отдих. 

В община Велинград всички ново-предложени територии за промяна на 

предназначението, се обособяват за краткотраен вилен отдих. Вилните зони (в с 

елищата) ще се изграждат извън регулационните граници върху ниско продуктивни 

земи. 

Населените места запазват своя облик, като в някои от тези селища с 

настаняване в частни домове и ферми туристи от т.нар. “селски туризъм”, могат да 

проявят интерес към някои фермерски, селскостопански и битови прояви. В селата 

в границите са включени предимно жилищни терени, в гр.Велинград се включват 

обществени центрове в трите жилищни квартала, в които зоната е (Ц1) – смесена 

централна зона с кота корниз до 12,00 м.; производствено-складови терени; площи 

за озеленяване; спорт и атракции. 

С плана се предлага промяна на регулационните граници на гр.Велинград. 

С проекта са предвидени зони за: 

• рекреационни дейности (Ок), ( (Ос), (Ов), други рекреации, голф-селища, 

аква-паркове (“Клептуза”), ОД; 

• озеленени територии (Оз); 

• устройствени територии за спорт и развлечения. 

С ТУП на община Велинград се предвижда преструктуриране на 

функционалните зони, съобразно перспективното стопанско развитие при 

условията и даденостите на територията. 
 

11. ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

1. Състояние на атмосферния  въздух 

        1.1. Качества на атмосферния въздух 
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Състоянието на атмосферния въздух  в община Велинград е резултат от 

емисиранито на замърсители и от микроклиматичните условия на района. 

     Във Велинградската котловина преобладава движение на въздушните маси в 

посока север-североизток и юг-югозапад.При тихо време, след залязване на 

слънцето започва формирането на устойчива въздушна маса вследствие 

изстиването на земната повърхност и образуване на инверсиониен слой/на 100 – 

150м височина/.Емисираните замърсители се задържат и натрупват под задържащия 

въздушен слой, като тяхното съдържание се увеличава неколкократно.Замърсеният 

въздух, много често се усеща от хората движещи се по улиците на града. 

      След изгряване на слънцето започво нагряване на земната повърхност, която 

от своя страна загрява приземния въздух, който се издига във 

височина.Температурата под инверсионния слой се повишава и достига неговата 

температура, вследствие на което този задържащ слой се разрушава.Започва процес 

на размесване на въздушните слоеве.Замърсяването се разпростира из цялата 

долина, като се наблюдава общо замъгляване. Концентрациите на замърсяващите 

вещества обаче намаляват.Този процес продължава до размесване на въздушните 

маси във височина до 600 – 800м, което се случва между 10,30 и 13,00 ч.Така 

замърсяването се разпростира към билата на околните хълмове, където има 

постоянни течения, чрез които се вентилира Велинградската котловина. 

     През студеното полугодие съдържанието на аерозоли е около допустимите 

граници, а през пролетно-летния период е под нормите. 

     Оценка състоянието на качеството на атмосферния въздух (КАВ) трябва да се 

основава на измервателни данни, получени в течение на няколко години. В община 

Велинград не се правени такива замервания.  

     Мобилната автоматична станция (МАС) към Регионална инспекция – Пловдив е 

извършила замервания на атмосферния въздух в община Велинград в 8 пункта през 

предходните години по показателите: CO, O3, SO2, NO, NO2. Няма констатирани 

превишавания на ПДК!  

     Установени са били обаче превишения по показателите нетоксичен прах и 

феноли в промишлената зона на града и в жилищните квартали в близост до нея. 

Тези констатации се отнасят за еднократните приземни концентрации на 

нетоксичен прах и фенол.   
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     Няма данни за критични замърсявания на въздуха в общината. Липсват данни и 

за фоновото замърсяване по компоненти. 

     През последните години не са извършвани измервания за КАВ.Това е обяснимо, 

като се има предвид, че най-важните промишлени източници на замърсяване на 

въздуха са преустановили своята дейност. 

      1.2. Източници на замърсяване 

Най-голям дял в общото атмосферно замърсяване на община Велинград се 

пада на битовите горивни отоплителни процеси, автотранспортната и 

производствена дейности.Тази констатация/ свързана с високия дял на битовото 

отопление/, предпоставя и ограниченото атмосферно замърсяване на общината. 

• Битово отопление с твърди  и течни горива 

      Горивните инсталации емитират в атмосферата твърди частици и вредни 

газове, чиито количества зависят от природата на изгаряните горива, уредите, в 

които се извършва горивния процес, и условията, при които той протича. В община 

Велинград най-употребявани горива са дървата и въглищата. Горивните инсталации 

на индивидуалните жилищни сгради и масивните обществени сгради, които нямат 

локални отоплителни системи употребяват най-често дърва и ел. енергия за 

отопление и битови нужди.  

      Очевиден е превесът на употребата на дърва за региона. При изгарянето на 

дърва във въздуха се отделят нетоксичен прах, сажди и летливи вещества. 

Съдържанието на пепел в дървата варира от 0.5 до 0.3 %. Когато са сухи, дървата 

съдържат около 85 %  летливи вещества. Ако не се осигури пълно изгаряне в 

горивната камера, възможно е с димните газове да се емитират сажди. Средните 

емисии на твърди частици от битовите горивни инсталации при използване на 

твърдо гориво са 100 г. на кг изгоряно гориво. 

      Замърсяването на въздуха от течните горива се дължи на съдържащата се в 

тях сяра, те практически не съдържат пепел. При горенето сярата образува серен 

двуокис, една минимална част от който се окислява и превръща в серен триокис, 

който на свой ред може да взаимодейства с водните пари и да образува сярна 

киселина. Средните емисии на серен диоксид от битовите горивни инсталации при 

използване на течно гориво са 20 г. на кг изгоряно гориво. Количеството на серния 
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триокис е 3-4% от общото количество на изгорената сяра. То е толкова по-малко, 

колкото горенето се извършва при по-малък излишък от въздух и намалява особено 

бързо, когато този излишък е под 5 %. Средните емисии на серен триоксид са 1 г. на 

кг изгоряно гориво. 

      Котелните инсталации и горивните апарати, в които се извършва изгарянето 

на дървата и нафтата са стандартни конструкции, пуснати в експлоатация по 

одобрени проекти.  

     През последните 8-10 години е налице голям спад на промишленото 

производство  за района на община Велинград.При работещите парокотелни 

централи /ПКЦ/, състоянието на атмосферния въздух е идентично с анализираните 

ситуации при битово отопление. 

      От направения анализ на природата на горивата, които се използват в община 

Велинград и типа на инсталираните горивните апарати, може да се направи 

заключение, че отделяните емисии не натоварват наднормено околната среда. 

      Обхватът на емитираните замърсители е локализиран около източниците 

(комините) на цитираните обекти в зона от 20до 40 пъти по-голяма от височината 

им. 

• Автотранспортът 

     Градоустройствените решения на транспортната схема създават 

предпоставки за неравномерно натоварване в част от жилищните квартали. Още 

повече, поради липсата на околовръстен път за целия град, голяма част от 

транспортния трафик, вкл. тежкотоварни МПС преминават през града. Като общо 

за града интензивността на наличните пътни артерии е средна.  

      При работа на автомобилните двигатели се отделят: въглеродни и азотни 

окиси, въглеводороди, оловни аерозоли, алдехиди и сажди. Запрашаване на въздуха 

се наблюдава през летния сезон и почивните дни, когато курортния град е най-

посещаем. Обхватът на замърсителите се локализира по най-натоварените шосета и 

улици – предимно бул. “Съединение” и изходните пътища за Сърница и Юндола. 

Очертаните зони на замърсен въздух се обясняват с изпускането на вредни газове 

от предимно тежкотоварни и леки автомобили, обслужващи големите почивни 

станции, хотели и частни жилищни сгради. Лошите и неподдържани пътни артерии, 

от една страна и от друга страна недоброто техническото състояние на 
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транспортните средства са предпоставка за влошаване на атмосферната обстановка. 

Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се причиняват от 

директните емисии от отработените газове на автомобилите, износването от гуми и 

спирачки и повторното суспедиране на прахта по пътя.   

      Голям проблем в настоящия момент е липсата на достатъчно паркоместа, 

особено в дните на пиково натоварване. В такива случаи за паркинг се ползват 

пътни платна, тротоари и зелени площи, което допълнително влошава пътната 

обстановка. 

• Промишлени производства 

    Зърсяванията предизвикани от тези промишлени източници са незначителни 

и локализирани в рамките на предприятията. От 7-8 години РИОСВ – Пазарджик не 

извършва пробовземания за емисионен анализ от комините на ПКЦ. 

   Извършените през предходни години замервания на атмосферния въздух от 

РИОСВ – Пазарджик са показали наличие на локално замърсяване с фенол (до 2 

пъти ПДК) в жилищната част - пункта в уч. “В. Левски”  и в промишлената зона - 

до “Юндола-91” ЕООД по показателите нетоксичен прах (от 1 до 3.6 пъти над ПДК) 

и фенол (от 1.2 до 3.3 пъти над ПДК). Източници на замърсяването са 

предприятията “Кристал” АД и “Юндола-91” ЕООД. Поради преустановяване на 

производствената дейност, понастоящем няма замърсяване с фенол, а 

замърсяването с прах е силно ограничено. 

       Дървопреработвателните предприятия са другите производствени източници 

на замърсяване на атмосферния въздух предимно по показател нетоксичен прах. 

Замърсяването има локален характер, в границите на работните площадки и не 

оказва влияние върху качеството на въздуха в района.  

      В последните години, независимо от многократно организираните 

комплексни проверки, нараства значително броя на незаконните дърводелски, 

шивашки, за преработка на мрамор и др. цехове и работилници в община 

Велинград. Масова практика е упражняване на производствена дейност без 

разрешителна документация, без трудови договори. Това създава предпоставки за 

безотговорно и  несъзнателно участие в производствения процес, предизвикване 

на аварии, пожари и трудови злополуки.  
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      Други източници на неорганизирани емисии (предимно на нетоксичен 

прах) в промишлеността са товарно-разтоварните дейности на насипни материали, 

негоривните източници като строителство и каменодобив. Този тип замърсяване 

също има локален характер – площите около източниците. Вътрешно-ведомствения 

контрол в обектите и материалната заинтересуваност на работещите е най-

ефективния механизъм за недопускане на подобни замърсявания.   

• Други източници на атмосферни замърсители  

     Предизвиканите от човека горски пожари, изгарянето на стърнищата  и 

неконтролираното изгаряне на битовите отпадъци са причина за емисии на 

разнасяна от вятъра прах от почвата, CO, SO2, NO и др. Разпространението на 

замърсителите е в зависимост и от съответната метеорологична обстановка.  

      От извършения анализ за састоянието на атмосферния въздух над община 

Велинград могат да се направят следните по-важни изводи: 

- налице са неблагоприятни условия за саморазсейване на атмосферните 

замърсители във Велинградската котловина; 

- най- значимо атмосферно замърсяване се отчита в общинския център; 

- установява се сезонен характер на замърсяването с максимум през студеното 

полугодие и минимум през пролетно-есенния период; 

- дори и в най-замърсената част на общината, качествата на атмосферния 

въздух /КАВ /  отговарят  на стандартите; 

- в останалата част на общината, въздухът е с отлични качества ; 

- основни замърсители са горивните процеси в бита и промишлиността, 

производствената дейнаст и автотранспортът; 

- налице е тенденция към подобряване на качествата на атмосферния въздух 

най-вече поради ограничаване или ликвидация на дейността на 

замърсяващите промишлени предприятия       

 

2. Състояние на водите 

2.1. Качества на природните води 

В Западнородопската област водния режим е повлиян от особеностите на 

климата, характера на релефа, скалната основа и растителността. Оттокът е 

предимно дъждовен режим с участие на снежния елемент. Речният режим е с 
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карстов характер. На фона на разнообразните физикогеографски условия модулът 

на оттока варира от 10 до 15 л/сек/км2.  

Чепинската река е най-големия водоизточник за района. Тя извира южно от 

Аврамова седловина и захранва най-забележителното езеро “Клептуза” с дебит 540-

1180 л/сек. 

Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните и 

подземни води, в които заустват отпадните води от региона се осъществява от 

Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). 

Повърхностните води се наблюдават в 2 пункта за река Чепинска и един 

пункт за р.Доспат.Категориите на реките са следните: 

-пункт р.Чепинска при ГС Чехльово – първа категория; 

пункт р. Чепинска / Ели дере / под с.Драгиново – втора категория; 

пункт р.Доспат преди яз. Доспат – втора категория 

Подземните води са наблюдавани при Клептуза и Кремъчна баня.  

Основните констатирани замърсители през последните 10-15 години 

годините са: амоняк, нитритен азот, фосфати, детергенти и по показателя БПК. 

Главните източници на замърсители са промишлените обекти и ДТБО. 

     Анализът на получените резултати през последните 2 –3 години обаче 

показва, че и в двете мониторингови реки в наблюдаваните пунктове са с добър 

кислороден режим и показатели, отговарящи на ПДК за проектната им категория 

почти целогодишно.Запазва се тенденция на намаляване на замърсителите.В 

сравнение с предходни години се наблюдава подобряване качеството на водата.  

В посочените по-долу участъци са регистрирани в редки случаи 

превишавания само по показателите , амониев азот и нитритен азот. 

2.2. Питейни води 

Природният състав на питейните води в община Велинград отговаря по 

физико-химични показатели на изискванията на БДС 2823-83. 

Всички водоизточници с по-значителни дебити са включени в 

експлоатацията на водопроводната мрежа в община Велинград гравитачно или с 

помпени станции и водоеми.  

Питейното водопотребление на гр. Велинград е в количества около 450 л/сек. 

Основните водохващания за града са: 
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− Извори Легоринец и Острец; 

− Водата от деривация Бистришка и извор “Мократа пещера”; 

− Изворите “Сухата лъка” и “Клептуза” захранват гравитачно водопроводната 

мрежа в най-ниските части на града. 

Драгиново се водоснабдява от извор Клептуза, Бялата вода, Вотърно и 

Станиловец – около 24 л/сек. Сърница се снабдява с 20 л/сек от 5 групи извори. 

Селата Св. Петка, Пашово и Юндола се захранват с вода от Чакърица и Балабаница 

– общо 22 л/сек. Грашево – от м. Сивата вода и м. Чадъра, общо 6л/сек. Кръстава 

има речно водохващане 2.5 л/сек, селата Бирково, Враненци, Горно Дъбево, 

Бутрево и Рохлево имат местни водохващания. 

2.3. Отпадни води 

Изградената канализационна система в община Велинград е от смесен тип. 

Няма канализационни мрежи само в селата: Бозево, Бутрево, Враненци, Г. Дъбово, 

Рохлево, Цветино и Чолаково.  

Няма Пречиствателни станции за битово-фекалните води в населените места 

на общината. Производствените отпадни води заустват условно чисти в 

повърхностни водоприемници, около 80% от тях се пречистват в локални 

пречиствателни съоръжения. 

3.4. Изводи: 

- добро състояние на повърхностните води в близост до населените места и 

отлично състояние извън тяхната зона на въздействие; 

- тенденция към подобряване на състояние на замърсените речни течения; 

- отлични качества на питейната вода ползвана от населението на общината;  

- недоизградена водоснабдителна мрежа, особено в селата; 

- висока степен на амортизация на водоснабдителната мрежа; 

- използване в отделни участъци на азбестови тръби, които са опасни за 

човешкото здраве; 

- недоизградена канализационна мрежа извън общинския център; 

- амортизирана и с изчерпан капацитет канализационна мрежа на гр. 

Велинград; 

- няма ефективно пречистване на битовите отпадни води, няма ПСБОВ. 
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3. Състояние на литоложката основа 

 3.1. Замърсени почви 

Главни източници на замърсяване на почвите са промишлеността, транспорта 

и неправилно провежданата растително-защитна дейност.  

Наблюдението и контролът върху състоянието на почвите в общината се извършва 

от НСЕМ чрез два пункта. Резултатите от анализите в пункта на гара Долене 

показват наличие на тежки метали – олово, цинк, мед, никел, хром, манган, кобалт, 

кадмий, вследствие от интензивния автомобилен трафик на пътя за Велинград.  

В м. Куртово, Св. Петка и Сърница е констатирана най-висока обща 

радиоактивност на почвата вследствие на аварията в Чернобилската АЕЦ (1986 г.). 

Установено е проникване на радиоактивните елементи йод-131, цезий134 и цезий-

137 в почвения слой на дълбочина 5-15 см. Последният елемент има 30-годишен 

период на полуразпад.  

3.2. Ерозирали, вкислени и засолени почви 

Почвите в района са представени главно от типа – кафяви горски почви 

повлияни от водна и ветрова ерозия. В района се провежда мащабна дейност за 

борба с ерозията на почвите, чрез залесявания и подходящо терасиране и 

парцелиране за използването им като пасища. Тези мерки и мероприятия ще 

продължат и при прилагане на ОУПО с цел намаляване на ерозионните процеси. 

Доказано е наличието на около 150 дка вкислени почви в общината по поречието на 

р. Мътница и р. Чепинска. Вкисляване на почвите се наблюдава също и по пътя 

Велинград – Ракитово като рН се движи около 4.65 единици.  

 3.3. Физически нарушени територии 

Добивът на полезни изкопаеми нанася поражения върху литоложката основа. 

В община Велинград се локализират следните по-големи обекти за добив на 

полезни изкопаеми: 

- кариери за варовик по поречието на  на р.Лепеница, р.Абланица, в м. 

Голямо Блато, Ачовица и Копанка.Добиват се ломен камък и облицовъчни 

плочи; 

- кариера за различни каменни фракции в поречието на р.Лепеница, 

разработвана от асфалтова база Костандово; 

- кариери за добив на мрамор в находище Лепеница 
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Добивната дейност от големите мраморни находища се осъществява с одобрени 

проекти за рекултивация на нарушени терени. 

4. Отпадъци 

4.1. Генерирани отпадъци по видове и източници 

Твърдите битови отпадъци, които са генерирани в община Велинград са с 

произход: от домакинства, търговски и туристически обекти, почивните станции и 

санаториуми, административни и обществени сгради и др. 

Строителните отпадъци са  генерирани предимно от “Чепино” ЕООД, фирми 

и населението. 

Видовия състав на производствените неопасни отпадъци е следният: 

дървесни трици, черни и цветни метали, хартиени отпадъци и каучукови отпадъци. 

     Опасните отпадъци  генерирани в общината включват негодни препарати 

за растителна защита – от Булгарцвет, Оранжерии за зеленчуци, населението; 

болнични отпадъци –  от МБАЛ, санаториумите, Курортна поликлиника и 

отработени масла около 3.5 тона от Чепино автотранспорт ЕООД и др. 

Депонирани строителни и битови отпадъци за 2006 год. в тона. 

     Строителни отпадъци – 2 100 м3; 

     Битови отпадъци – 61 723 м3 или 41 970 тона. 

    4.2. Начини на третиране, съоръжения, местонахождение 

Организираното сметосъбиране обхваща 36 700 души, което представлява 

82.8% от жителите и 33.3% от населените места в общината. 

Сметосъбирането и сметоизвозването във Велинград, Драгиново, Юндола и Света 

Петка се извършва от общинската фирма “Стройком” ЕООД – Велинград. В селата 

Сърница и Побит камък от “Автостройком” ЕООД – с. Сърница. 

В останалите села няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване и депа 

за съхраняване и третиране на отпадъците. 

            Наличната техника е амортизирана и поддържането й е обвързано с големи 

разходи. Специализираните коли аварират често, ефективността им на работа е 

ниска, нарушава се ритмичността на обслужване на ТБО.  

      Общината разполага с контейнери тип “Бобър”, контейнери КС с вместимост 

от 4 м3 и от 1 м3 и  кофи “Мева” от 0.11 м3.  
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    Актувани съдове за 2006 година за Община Велинград: 

     Контейнер тип КС–1 – 9 броя; 

     Контейнер тип КС–4 – 10 броя; 

     Контейнер тип “Бобър” – 56 броя; 

     Кофи тип “Мева” – 50 броя; 

     Многофункционален контейнер за сметосъбиране и    опесъчаване – 1 брой. 

       Около 90% от съдовете за отпадъци са прогнили и деформирани от дългата 

употреба и безстопанствено отношение на гражданите. 

В дейносттите по събирането и извозването на ТБО са с утвърдени графици. 

Честотата на извозване на битовите отпадъци е веднъж седмично. Интензивно 

поддържаните райони се метат ежедневно, а останалите най-малко веднъж 

седмично. Миенето се прави сезонно.  

Събраните битови отпадъци се депонират на сметищата: Дълбокото дере с 

площ 33.8 дка, Мальовица – 5 дка и Делжерели – 22.5 дка. 

     Местата за депониране на строителните отпадъци са: Съгласно чл. 7, 

ал.(1) във връзка с чл. 16, ал. (3), т. 4, чл. 18 и чл. 92, ал.(1), т. 1 от Закона за 

управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 год.) и Заповед № 258 от 

05.03.2004 год. на Кмета на Община Велинград всички строителни отпадъци 

формирани при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се 

транспортират по следния маршрут определен от Кметът на общината, както 

следва: от площад “Възраждане” квартал Каменица, през ул.“Иван Ушев” в горния 

й край наляво по ул.“Драгиче” на края на тази улица се намира дере “Буков дол” и 

там се депонират строителните отпадъци. Зоната за депониране се намира от двете 

страни на дерето и е заградена от ритловици с цел предотвратяване изхвърлянето на 

битови отпадъци от гражданите, които живеят там.  

      Местата за депониране на изгребаните земни маси – Хумусният слой се 

депонира в съседство с изграждащите се сгради. След завършване на строежа 

изгребаните земни маси се използват за настилане на терена и за неговото 

облагородяване – засаждане на подходящи тревни, храстови и дървесни видове. 

Съществува потенциален риск за замърсяване на р. Чепинска с филтрирани 

замърсени води от депата.  
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4.3. Стари замърсявания 

В общината съществуват неконтролирани площадки за събиране на битовите 

отпадъци, които се третират като стари замърсявания. Всички незаконни сметища 

подлежат на закриване и саниране. При изпълнението на плана следва приоритетно 

да се закрият и рекултивират нерегламентираните сметища на територията на 

общината. 

Към МБАЛ – Велинград има единствената в общината инсталация за 

изгаряне на болнични отпадъци. Промишлените отпадъци от предприятията 

подлежат на рециклиране и се предават във “Феникс турбо” ЕООД – Велинград и 

на лицензираните фирми по чл. 37 от ЗОВВООС. 

5. Акустична среда  

Влияние върху шумовия режим на градския район имат така наречените 

микрорайонни шумови източници. Те са най-разнообразни: от спортни площадки, 

музикални уредби и инструменти, викове и разговори на хора, стрелбища и др.  

Изчислителните нива за микрорайонните шумови източници са следните в dB (A): 

Сметосъбиращи машини – 75; 

Разтоварване на хранителни продукти – 70; 

Волейболна и баскетболна площадка - 70; 

Масови игри (футбол и др.) – 68. 

Основни причинители на наднормен шум са транспортните средства. 

Автотранспортният шум предствалява около 80% от всички шумове, които 

проникват в местата за пребиваване на човек. Особено неприятен е в райони с 

ниско фоново шумово ниво, каквито обикновенно са жилищните квартали. 

Автотранспортният шум е в зависимост от редица фактори като: скоростта, 

интензивността на движението, броя на автомобилите и автобусите в транспортния 

поток, надлъжния наклон на пътя, типа на пътното покритие, вида на гумите, 

обкръжнието, времето.  

Градоустройствените решения на транспортната схема създават препоставки 

за високо ниво на шум в част от жилищните квартали. Още повече, поради липсата 

на околен път, основният трафик, вкл. тежкотоварни МПС преминават през града.  

От РИОСВ – Пазарджик са извършени замервания на еквивалентните нива на 

шум в 11 пункта на Велинград. Резултатите от измерването на шума установяват 
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превишаване на ПДН от 4.3% до 18.8%. Анализа на факторите налага 

констатацията, че основните източници на шум са преобладаващите леки 

автомобили – 87.1% от потока МПС. Максималното шумово натоварване достига 

до 71.3 dB (A), при интензивност на потока от 418 МПС/час.   

Устройствените мероприятия за борба с шума от автотранспорта са 

мерките за организация на движението: 

- Удачно трасиране на пътя при рационално използване шумозащитните качества 

на естествените елементи на релефа на местността (падини, възвишения, 

наклони и др.). 

- Засаждането на допълнителна подходяща растителност около пътните артерии 

води до намаляване нивото на звука до 12 dB (A). 

- Гладките асфалтови и асфалто-бетонни настилки на обслужващите улици 

снижават шумовите емисии от порядъка до 8 dB (A). 

Мерките за борба с шума от всекидневието са предимно административни: 

забрани за ползване на радиоприемници, магнетофони и др. озвучителни уредби на 

обществени места; ограничаване времето на свирене и пеене в жилищни, 

административни сгради и заведения. Важна роля оказват и субективните фактори 

– културата на човешките взаимоотношения, възпитанието, толерантността. 

6. Биоразнообразие, защитени територии и зони 

6.1. Гори – състояние и видово разнообразие 

Горските територии в общината обхваща територия от 68 725 ха. Горите и 

горското стопанство представляват 82.5% от територията на общината, като 80% от 

площите са залесени. Стопанисването, управлението, охраната и ползването се 

осъществява от пет структури: ДГС „Алабак”, УОГС „Г.Аврамов”, ДЛС „Чепино”, 

ДГС „Селище” и ДГС Чехльово.  

Горските насаждения са предимно иглолистни като преобладава белия бор и 

смърча. В ГС Велинград и ГС Чехльово е значително наличието на чер боровите и 

букови насаждения.    

Горите на територията освен източник на дървесина са и източник на 

изключително ценната балсамова смола и пъпна борина. Ефективното 

оползотворяване на горските ресурси включва и ловностопанските мероприятия. 
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6.2. Защитени територии 

.   Съгласно Закона за защитените територии на територията на Община Велинград 

има 14 броя защитени местности с обща площ 1 115,6 ха и 3 броя природни 

забележителности с обща площ 12,5 ха. 

Преобладаваща част от защитените територии се намират в горските територии и се 

стопанисват от горските стопанства.  10 

Природни забележителности  

№~  Наименование  Местонахожде
  

Надм.вис. 
  

Площ  Orдели и  Основен 
  

Нормативен   
    ха  подотдели   докумет   

1  Големия завой  Велинград,  
   10..2  

323?Б/,?Н/,?
М/ и 324/В/по 
ЛУП от  
1987 г  

Елови 
насаждения,б
ял имел и 
самодивска 
метла  

N~16/08.01.1981 
на  
КОПС, ДВ, бр.  
17/27.02.1981  

 

 

 

2  Пашови  
скали  УОГС Юндола  1300  2.1  

19О-б,193-в 
по  
ЛУГот 1988 

Скален масив  
Защитена 

растителност  

H~16/08.01.1981 
на  
копс,дв,бр. 17 от 
24?02.1981  

 

 

 
  

3  Побит  
камък  ДГС Селище  1300   

Селскостоп.  
площ-ливади, 
с Побиткамък  

Скално  
образувание  

№295/07.08.1962  
ГУГ  

п
о
    

4  Жабата  ДГС Селище  1400  0.2  59-а поЛУГ  Скално  
образувание  

№449./25.04.1984 
на  
КОПС, ДВ,бр. 
40/1984  

 

 
 
Защитени местности 
№~  Наименование  Местонахожде

  
Надм.

  
ПЛО

  
Orдели и подотдели  Основен  Нормативен  

   м  ха   състав  докумет  

1  Валявиците  УОГС Юндола  1400-  
1650  73.0  2,3,4,5 по ЛУП от 

1988  
Смърч, ела,  
б.бор  

Резерват от 1951 до  
1992;Защ.м.-Зan.М!  
52817.06. 1 992-
МОС  

                                                 
10 За подробности- виж Приложения 
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2  Рогачица  УОГС Юндола  1400-  
1600  126.9  50,51,52,53,5455 по 

ЛУП от 1988  Ела, смърч  
Ззп.N!!2I/8.01.1981 
на  
КОПС  

3  Черновец 
/Арап чал/ УОГС Юндола  1936  220.8  

149,150,151,152,153,
160,161,  
166,167 по ЛУП от 
1988  

Смълч б.бор  N~19611903.1981 на  
КОПС  

4  Клеmyза  ДГС”Алабак” 
Велинград  750  412.0  38,39,40,41,42,43 по 

ЛУП от 1987  
Ч.бор,  
карстов извор  

№407/09.02.1966 на  
КГГП  

5.  Тъжника  ДГС Селище  
с.Сърница  1200  4.8  254-а  

Върбо-  
листен  
тъжник  

№26/9. 01 1989 на  
КОПС;ДВ,бр.7 от  
24011989  

6  Меандри на р.  
Рибна  ДЛС"Чепино"  1570  24.5  

294-и,293-1,272-
1,303-1,271-  
1,270-2,3,ЛУП от 
1983  

Меандри  
Зап.№ РД 420/14.11.  
1995,ДВ,бр.105 от  
01.12.1995 на КОПС  

7 
м.Филибийска  
поляна 
Лалетата  

УОГСЮндола,  
  1600  1.2  20бпо ЛУП от  

1988 г  
Планински  
божур  

N~16/08.01.1981 на  
КОПС, ДВ, бр.  
17127.02.1981  

8 Суха лъка  ДГС Чехльово, 
м.Търли  1550  3.2  19-б по ЛУП от  

1973  

смърч,7 
вековни  
дървета  

N~1187/11.04.1976 
на  
МГОПС  

9 Бялата скала ДГС”Алабак”
Велинград  86.6 187;188 поЛУП от 

1966г гора 
№РД-
412/03.04.2003г.на 
МОСВ  

10 Калпазанов 
гроб 

ДГС”Алабак”
Велинград  16.2 21в,з1966г. гора 

№РД-
413/03.04.2003г.на 
МОСВ 

11 Милеви 
скали 

ДГС”Алабак”
Велинград  115.1 

40-
г,д,2;39д,2;38в,г;93а,
2,4;94-1,2,3;101-
2,4,а,б/ч/1,4по ЛУП 
от 1966г. 

Обзорен 
връх.   
 Живописни 
скали.    
 Букови 
гори. 

№РД-
404/03.04.2003г.на 
МОСВ 

12 Порт Артур   15.3 1974 гора  

13 Хайдушки 
кладенец 

ДГС”Алабак”
Велинград  10.2 48г по ЛУП 1976г. гора РД-3/80/03-

04.2003г.на МОСВ 

14 Чибуците   4.8 1977 

Единствено 
находище 
 в страната 
навърболист
ен тъжник 
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           6.3. Защитени зони по НАТУРА – 2000 

В пределите на община Велинград попадат части от 2 защитени зони по 

НАТУРА – 2000: Защитена зона Западни Родопи и Защитена зона Яденица. 

           BG 0001030  Западни Родопи 

     Характеристика на защитената зона 

      Мястото включва по-високата западна част на Западните Родопи с най-

представителните псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. 

Северната граница следва линията Велинград- Ракитово - Батак - Пещера. 

      Най-голяма площ заемат горите от бял бор /Pinus sylvestris/, следвани от 

смърча /Picea abies/. По малки по площ са еловите /Abies alba/ и буковите /Fagus 

sylvatica/ гори. Срещат се също гори от черен бор /Pinus nigra/ и издънкови гори от 

горун /Quercus dalechampii/ и трепетлика /Populus tremula/ . 

      Около 10% от територията е заето от открити пространства – пасища и 

ливади с преобладаване на обикновена полевица /Agrostis capillaris/, картъл /Nardus 

stricta/ и др., както и на храсталачни съобщества. На територията попадат 3 големи 

язовира – Доспат, Широка поляна и Голям Беглик, както и стотици малки торфища. 

       Значимост 

     В Западните Родопи са установени са 130 вида птици, основно гнездящи, от 

които 21 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се 

видове 43 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 

2004). Като застрашени в Европа в категория SPEC2 са включени 15 вида и 

съответно в SPEC3 - 28 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 26 

вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които 

се изискват специални мерки за защита. От тях 23 са вписани в приложение І на 

Директива 79/409 на ЕС. Западните Родопи поддържат най-многочислената 

популация на глухаря /Tetrao urogallus/ в България. Те са едно от най-ценните места 

в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, както и на 

лещарката /Bonasa bonasia/, врабчовата кукумявка /Glaucidium passerinum/, 

пернатоногата кукумявка /Aegolius funereus/, козодоя /Caprimulgus europaeus/, 

черния кълвач /Dryocopus martius/, белогърбия кълвач /Dendrocopos leucotos/ и на 

осояда /Pernis apivorus/.  
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      Територията е една от най-значимие в Европа за опазване популациите на 

червеногръдката /Erithacus rubecula/, чинката  

/Fringilla coelebs/, белогушия дрозд /Turdus torquatus/, коса /Turdus merula/, 

жълтоглавото кралче /Regulus regulus/ и черноглавото коприварче /Sylvia atricapilla/. 

      Уязвимост 

     Западни Родопи граничат от север с гъсто населени райони и областни 

центрове. В непосредствена близост се намират много села, махали и малки 

градове. Естествените гори са застрашени от прекомерната екплоатация на горски 

ресурси извън малкото защитени територии, както и от повсеместни незаконни 

сечи. Това снижава качествата на горските екосистеми, нарушава естествения воден 

баланс в целия район и предизвиква ерозионни и свлачищни процеси.     

Съществуващите язовири и водохващания също допринасят за сериозни нарушения 

на водния баланс. Реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на 

множество малки ВЕЦ по поречията на планинските реки допълнително ще 

увеличат отрицателното въздействие върху водния баланс в Западните Родопи.  

      В района е регистрирано и умишлено предизвикване на пожари в горите с 

цел търговия с дървесина. Премахването на старите умиращи дървета и тези с 

хралупи, ограничава значително възможностите на кълвачите и совите да намират 

подходящи места за гнездене и храна. 

   Развитието на ски туризма е най-сериозната заплаха, както за горите, така и 

за субалпийските местообитания. Мащабен проект заизграждане на ски комплекс и 

поддържащи съоръжения в района на Сюткя ще предизвика широкообхватно 

унищожаване на горски местообитания. 

      Строителни дейности, свързани с развитието на туристичаската 

инфраструктура предизвиква нарушаване и унищожаване на ценни местообитания 

в лесно достъпните райони.Такъв процес е стартирал вече в района на 

язовирДоспат. Естествената сукцесия на горите във високопланинските ливади е 

застрашаващ фактор за гнездящите там птици, както и за грабливите птици, 

използващи тези територии за хранене. Преки заплахи за птиците са 

бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, 

отстрелване на грабливи птиции сови, използване на капани), скалното катерене, 
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движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително т.нар. “off 

road”) и други. 

     Предназначение 

      Около 11% от територията на Западни Родопи е поставена под законова 

защита. Тук попадат 31 защитени територии – 4 резервата, един поддържан 

резерват, 22 защитени местности и 4 природни забележителности.  

      Резерватите “Дупката”, “Купена” и “Мантарица” са обявени с цел опазване 

на редки и застрашени животинскивидове и характерни за района горски 

екосистеми. Те са признати от UNESCO (Програма “Човек и биосфера”)за 

биосферни резервати през 1977 г. Резерват “Беглика” опазва образци от псевдо-

бореални смърчови гори.  

      През 1998 г. около 96% от територията е определена за КОРИНЕ място, 

поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени 

местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година 

територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. 

 

      Видове обект на опазване 

Видове по чл. 6, ал.1, т.3, определени в приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие: 

Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Осояд /Pernis 

apivorus/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък креслив орел /Aquila 

pomarina/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Сокол 

скитник /Falco peregrinus/, Лещарка /Bonasa bonasia/, Глухар /Tetrao urogallus/, 

Бухал /Bubo bubo/, Врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, Уралска улулица 

/Strix uralensis/, Пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, Козодой /Caprimulgus 

europaeus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, 

Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден пъстър кълвач /Dendrocopos 

medius/, Белогърб кълвач /Dendrocopos leucotos/, Трипръст кълвач /Picoides 

tridactylus/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/.  
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Други видове: 

Червеногръдка /Erithacus rubecula/, Белогуш дрозд /Turdus torquatus/, Кос 

/Turdus merula/, Жъртоглаво кралче /Regulus regulus/, Обикновена чинка /Fringilla 

coelebs/.  

 

            BG 0001386  Яденица 

     Характеристика на защитената зона 

      Защитената зона представлява биокоридор между Национален парк Рила и 

Западни Родопи. Това са слабо засегнати територии,  масиви от бял бор и ела (едни 

от най-големите в България). Крайречните галерии от елша растат в дълбоките 

долини на реките Яденица и Чепинска. Зоната е място за размножаване и миграция 

на мечката. 

     Значимост 

 Зоната позволява постоянното живеене на няколко мечки и е важна за опазване на 

връзката между различните части на Рило- Родопоската популация на вида. 

     Уязвимост 

      Зоната е застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които 

разрушават крайречните местообитания, променят естествените хидрологични 

характеристики и вредят на ихтиофауната.  

     Плановете за строителство на вятърни електроцентрали могат да нанесат 

значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови местообитания. При 

бъдещо разширяване на автомобилните пътища в зоната и строителство на нови 

язовири е необходимо да се вземат мерки за опазване на защитените местообитания 

и дефрагментация местообитанията на мечката и дивата коза. Необходимо е 

предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в 

залесените части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на  

мечки е сериозен проблем. Събирането на костенурки е сериозен проблем.  

      Старите гори са застрашени от изсичане, като се посяга до малкото 

недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е засаждането на чужди горски 

видове. Разораването на земята преди засаждане на нови горски насаждения също е 
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заплаха за биоразнообразието. 

   Предмет на опазване: 

     Природни местообитания: 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

 Luzulo-Fagetum beech forests 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

 Asperulo-Fagetum beech forests 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 

 Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

 Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines 

91BA Мизийски гори от обикновена ела 

 Moesian silver fir forests 

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 

 Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests 

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
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 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

 Moesian silver lime woods 

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea) 

 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-

Piceetea) 

6520 Планински сенокосни ливади 

 Mountain hay meadows 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 

 Oro-Moesian acodophilous grasslands 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-

Sedion albi 

 Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi 

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 

 Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and 

Galeopsietalia ladani) 

      Бозайници: 

 * Европейски вълк 

 Canis lupus 

 * Кафява мечка 

 Ursus arctos 

 Видра 

 Lutra lutra 
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Земноводни и влечуги: 

 Жълтокоремна бумка 

 Bombina variegata 

      Риби: 

 Маришка мряна 

 Barbus plebejus 

      Безгръбначни: 

 Бръмбър рогач 

 Lucanus cervus 

 Буков сечко 

 Morimus funereus 

 

6.4. Защитени видове растения и животни 

Всички растителни и животински видове, намиращи се в защитените 

територии са под закрила на Закона за защита на природата и др. нормативни 

документи. 

      Местонахожденията на находищата на лечебните растения на територията на 

Община Велинград са разположени неравномерно и са дисперсирани по цялата и 

територия. Не са открити на едно място със силна концентрираност (струпване по 

месторастене) на определен вид лечебни растения за да бъдат третирани като 

находища. 

      Анализът на разпространението на защитените растения, срещащи се в 

горски съобщества, показва, че 22 вида имат находища в един флористичен район, 

4 вида – в три флористични района,и 4 вида – в над три флористични района. 

      Изключения правят площите с култивираните лечебни растения. 

      Състоянията на находищата (популациите) на лечебните растения е добро. 
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       На територията на Община Велинград са защитени 29 вида растения, както и 

33 вида застрашени от изчезване, общо: 62 вида растения. 

 

РАСТЕНИЯ, ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАКОНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

1. БЛАТЕН ПЛАУН Licopodium inundatum 

2. СПЛЕСКАН ПЛАУН Licopodium complanatum 

3. ЖЪЛТ ПЛАНИНСКИ КРЕМ Lilium jankae 

4. РОДОПСКИ КРЕМ Lilium rhodopaeum 

5. ГРЪЦКА ВЕДРИЦА Fritillaria graeca 

6. ИЗТОЧНА ВЕДРИЦА Fritillaria orientalis 

7. СНЕЖНО КОКИЧЕ Galanthus nivalis 

8. ОЛИВЕРОВ МИНЗУХАР Crocus olivieri 

9. ШЛЕМОВ САЛЕП Orchis militaris 

10. ОБИКНОВЕНА КАНДИЛКА Aquilegia vulgaris 

11. ПЛАНИНСКИ БОЖУР Trollius europaeus 

12. ГОРСКА СЪСЕНКА Anamone sylvestris 

13. АЛПИЙСКИ ПОВЕТ Clematis alpina 

14. КРЪГЛОЛИСТНА РОСЯНКА Drosera rotundifolia 

15. КОСТОВА ТЛЪСТИГА Sedum kosotvii 

16. РЕСНИЧЕСТ ДЕБЕЛЕЦ Smpervivum ciliousum 

17. ЧЕРНО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ Ribes nigrum 

18. ВЪРБОЛИСТЕН ТЪЖНИК Spiraea salicifolia 

19. БЪЛГАРСКИ ОМАЙНИК Geum rhodopaeum 

20. РОДОПСКО ОМАЙНИЧЕ Geum bulgaricum 

21. МОЧУРНО ПРОЗОРЧЕ Potentilla palustris 

22. ЦЕНТРАЛНОАЛПИЙСКИ КЛИН Astragalus centralpinus 

23. БЛАТНА ТЕМЕНУГА Viola palustris 

24. РОДОПСКА ТЕМЕНУГА Viola rhodopaea 

25. МЕЧО ГРОЗДЕ Arctostaphyllos uva-ursi 

26. ЖЪЛТА ТИНТЯВА Gentiana lutea 

27. ПЕТНИСТА ТИНТЯВА Gentiana punctata 
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28. БЕЗСТЪБЛЕНА ТИНТЯВА Gentiana acaulis 

29. КРЪГРОВЕНЕЧНА НАУМКА Cynoglossum rotatum 

      На територията на Община Велинград защитените животни са 133 вида, от 

които най-голям дял се пада на птиците – 101 вида. 

      До края на 2006 год. на територията на Община Велинград са обявени16 

вековни дървета. По видово разнообразие вековните дървета са широко-листни (от 

дъбовете – цер и бук) и иглолистни (смърч и мура). 

Всички вековни дървета, които се намират на територията на Община 

Велинград са защитени от закона за защитените територии и ЗООС, като с тях се 

забранява отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването и всякакви 

други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните 

дървета. 

6.5. Зелени площи 

Зелените площи на Велинград възлизат на около 276.57 дка. 

Инфраструктурата на парковете е в лошо състояние. Допуска се неестетично 

оформяне на площи и разполагане на съоръжения. Междудворните пространства се 

поддържат в добро състояние, както и уличното озеленяване около някои частни 

заведения и обекти. 

7. Екологични условия: прогноза и необходими  действия 

     Като основополагащи идеи в устройствения план са залегнали:  

         - максимална защита на съществуващите отлични екологични условия в 

общината; 

         -   ограничаване на негативното въздействие; 

         -  създаване на условия и предпоставки за устойчиво екологично развитие 

       В съответствие с това, в плана не се предлагат нови терени за производствени 

дейности, които биха били източник на негативно въздействие. 

     Акцентът се поставя върху екологосъобразното рекреационно развитие, за 

което се обособяват и нови територии. В някои от селата се увеличават териториите 

за вилни зони. 
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    Предлага се развитие на рекреационната дейност чрез ангажиране на нови 

терени  в прилежащата част на яз. Доспат, за което е необходимо създаване на нова 

канализационна мрежа и последващо пречистване на отпадните води. 

     Съществено екологическо значение ще има и новопроектирания обходен път 

на гр. Велинград. След неговото създаване ще се намали шумът, вибрациите и 

атмосферното замърсяване.  Ще се ограничи и в значителна степен рискът от 

инциденти с транзитно преминаващите МПС. 

      Теренът на силно замърсяващия доскоро завод “ Кристал”,  ще бъде почистен 

и преустроен в смесена многофункционална зона с търговски и бизнес обекти. 

      Устройственият проект предвижда развитие на техническата 

инфраструктура, която има пряко отношение към екологичните условия -  

водоснабдяване , доизграждане на канализационната мрежа, изграждане на ГПСОВ, 

подобряване пътната инфраструктура. 

      Някои от по-важните мероприятия, които считаме , че трябва да се проведат с 

оглед подобряване качествата на околната среда са следните:       ` 

- за ограничаване на атмосферното замърсяване, дължащо се до голяма степен на 

битовите отоплителни процеси е препоръчително да се акцентира на 

топлофикацията и газификацията на жилищните и обществени сгради; 

- извеждане на транзитното автомобилно движение извън гр. Велингрод 

посредством изграждането на предлагания обходен път; 

- създаване на тролейбусен транспорт с цел минимализиране на атмосферното 

замърсяване от автотранспорта и снижаване на шумовото натоварване; 

- рехабилитация на уличните настилки, особено в най-натоварените участъци за 

снижаване на шума, вибрациите, замърсяването на въздуха и рискът от 

инциденти; 

- изграждане на градски пречиствателни станции за отпадни води /ГПСОВ/ за гр. 

Велинград и с. Сърница. Специално за последната, предвид разширението на 

вилните зони около яз.Доспат е целесъобразно да се проучат възможностите за 

пречистване на отпадните съвместно с тези от гр.Доспат. 

- доизграждане на канализационната мрежа в населените места с частична 

канализация и създаване на такава в останалите села; 
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- реконструкция и подновяване на канализационната мрежа на гр. Велинград и 

изграждане на колектор отвеждащ отпадните води до бъдещата ГПСОВ; 

- доизграждане  на водоснабдителната мрежа на селата; 

- подмяна на амортизираната водопроводна мрежа за предотвратяване на загубите 

на вода и гарантиране на качествата и; 

- подмяна на опасните за човешкото здраве азбестови тръби във всички 

водоснабдителни мрежи и особено 5 км отсечка на магистралния азбестов 

тръбопровод”Лепеница – пречиствателна станция за питейни води”; 

- въвеждане на схема за разделно събиране на битовите отпадъци; 

- съвместно изграждане с община Ракитово на ново съвременно депо за ТБО; 

- ликвидиране на нерегламентираните сметища и почистване и рекултивация на 

замърсените терени; 

- обхващане на всички населени места в схемата за събирани, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци; 

- съхраняване и опазване на защитените територии и зони, защитените растения и 

животни и горските екосистеми на общината 
 

12. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУП  НА 

ВЕЛИНГРАД  

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23, ал. 2, 

т. 15, буква з от Наредба N 01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми 

и планове. 

РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ 

Чл. 1. Предмет и цел на правилата и нормите  

(1) Правилата и нормите за прилагане на ОУП на община Велинград са неразделна 

част от плана. 

(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно 

следните изисквания: 

• Здравословни условия на обитаване и труд, както и сигурност на 

населението; 

• Задоволяване жилищните нужди на населението; 
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• Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, 

оформяне на облика и хинтерланда им.   

• Икономично използване на теренните ресурси. 

• Опазване на културно-историческото наследство 

(3) Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на община Велинград 

са: 

• Общински органи на управление; 

• Органи на експертиза; 

• Органи на контрол; 

• Физически и юридически лица. 

 Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП  на община Велинград 

са законово определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 
 

ЧАСТ ВТОРА – ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА 

            ГРАДСКАТА ТЕРИТОРИЯ 

РАЗДЕЛ I.  ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ 

Чл. 2. С одобряването на ОУП на община Велинград и правилата и нормите към 

него, предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към 

съответните зони, стават задължителни по отношение прилагането на му. 

(1) При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за 

отделни населени места на общината, трябва в изготвеното за случая задание за 

проектиране, залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези, 

предвидени в ОУП. 

Чл. 3. Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от 

специфичното си предназначение биват: 

(1) Универсална жилищна зона - Ж, включваща следните разновидности със 

съответните норми: 

Разновидност на 
жилищната 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност 
на 
застрояване 
Кинт. 

Необходима 
озеленена 
площ 
Позел. в % 

Жм   до 60 
 

1.0 мин.40 

Жс до 70 1.5 мин.30 
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(2)  Територии от разновидност “смесена централна зона” – Ц 

Разновидност на 
жилищната 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност 
на 
застрояване 
Кинт. 

Необходима 
озеленена 
площ 
Позел. в % 

Ц  до 70 
 

1,5 мин.20 

Ц1 до 60 1,5 мин.30 
(3) Производствени територии – П: 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Oзеленена 
площ 
Позел. в % 

Интензивнос
т на 
застрояване 
Кинт. 

 
Пп 
 

 
50-70 
 

 
20-40 
 

 
1.0 – 2.0 
 

 

 (4) Устройство на озеленени територии – Оз – оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба Nо 7, като се съблюдават дейностите и площите им, 

допустими съгласно нея. 

(5) Устройство на територии за спорт и развлечения - оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба Nо 7, като се съблюдават дейностите и площите им, 

допустими съгласно нея. 

(6) Териториите за рекреационни дейности от вида: 

Разновидн
ост на 
устройстве
на зона 

Плътност на 
застрояване Пзаст. в 
% 

Oзеленена площ 
Позел. в % 

Интензивност 
на застрояване 
Кинт. 

Ок до 30 мин. 50 до 1,5 

Ос до 30 мин. 50 до 1,2 

Ов до 40 мин. 50 до 0,8 

 

(7) Териториите с общо предназначение са параметрират с подробни устройствени 

планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание. 

(8) Териториите, с право на смяна на предназначението, са за нуждите на отдиха. Те 

се развиват след доказана необходимост и инициатива на собствениците. 
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(9) В териториите около яз.”Доспат”, определени със зона Ссб и Гб, не се допуска 

смяна на предназначението на земите, както и извършване на строителство. 

Чл. 4. Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват 

съобразно изискванията и определените от НИПК режими за опазване на 

паметниците на културата. 

Чл.5   Защитените местности и територии се устройват и управляват съгласно 

изготвен План за управление. 

Чл. 6. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се 

подчиняват  на наредбите на МРРБ и МЗ. 

Чл. 7. Посочените в чл.3 ,ал. от 1 до 3 показатели за Кинт и Плътност за 

застрояване са задължителни за ново строителство. Максималната етажност се 

ограничава до 4 етажа/ Решение на Общински съвет/. Тези показатели не се отнасят 

за заварени случаи/покриване на калкани и други/. 
 

РАЗДЕЛ II -  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   

Чл. 7. Общината може да придобива имоти – собственост на физически и 

юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУП на община Велинград 

при наличие на ОУП или подробен устройствен план, разработен в съответствие с 

ОУП на община Велинград. 

1. Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 8. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната 

територия се проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и 

работни проекти и техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП на община 

Велинград. 

Чл. 9. Общият устройствен план на община Велинград може да бъде изменен само 

в случаите, предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ. 
 

РАЗДЕЛ III – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10. Всички предвиждания на плана имат задължителен характер за 

устройството на територията. Промени могат да бъдат извършени съгласно чл. 9.   

Чл. 11. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община 

Велинград не отменят действащите общи нормативни актове в областта на 

селищното устройство и други такива, свързани с тази материя. 
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13. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Наименование на териториалния елемент Площ на 
съществуващи 

елементи11 

Площ на 
проектни 
елементи 

ха % ха % 
ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Населени места и др. урбанизирани 
територии 

1445,1 1,8 1736,7 2,2 

1.1. Населени места 1352,3 1,7 1622,1 2,0 
1.2. Пром. и складови зони извън населените 
места 

9,6 0,0 0,0 0,0 

1.3. Курортни комплекси 3,6 0,0 17,7 0,02 
1.4. Вилни зони - - 17,3 0,02 
1.5. Застроени обекти извън населените места 64,8 0,1 64,8 0,08 
1.6. Гробища и извънселищни паркове 14,8 0,0 14,8 0,02 
2. Земеделски територии, в т.ч.: 8814,5 11,0 8522,9 10,6 
2.1. Обработваеми земи – ниви 3881,2 4,8 3881,2 4,8 
2.2. Обработваеми земи – трайни насаждения 283,4 0,4 283,4 0,4 
2.3. Обработваеми земи – естествени ливади 2488,9 3,1 2488,9 3,1 
2.4. Обработваеми земи – разсадници 3,1 0,0 3,1 0,0 
2.5. Мери и пасища* 1655,5 2,9 1363,9 2,6 
2.6. Други необработваеми земи (без горите*, 
създадени върху земеделски земи) 

502,3 1,0 785,0 1,0 

3. Горски територии, в т.ч.: 68725,0 85,6 68725,0 85,6 
3.1. Гори с дървопроизводителни функции, в 
т.ч.: създадени върху земеделски земи 

24771,7 
257,2 

30,8 
0,3 

24771,7 
257,2 

30,8 
0,3 

3.2. Водоохранни гори и земи 1342,9 1,7 1342,9 1,7 
3.3. Мелиоративни гори и земи 285,1 0,4 285,1 0,4 
3.4. Рекреационни гори и земи 17621,6 21,9 17621,6 21,4 
3.5. Други гори и земи 23630,2 29,4 23630,2 29,4 
3.6. Гори и земи в защитени територии 871,7 1,1 871,7 1,1 
3.7. Горски пасища 202,5 0,3 202,5 0,3 
4. Водни течения и водни площи 1536,6 1,9 1536,6 1,9 
5. Територии за добив на полезни изкопаеми 
и депа за отпадъци 

10,9 0,0 10,9 0,1 

6. Територии за транспорт и инфраструктура 218,1 0,2 218,1 0,2 
ОБЩА ПЛОЩ НА ОБЩИНАТА: 80306,3 100,0 80306,3 100,0 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 
А) Територии за природозащита 1013,0 1,3 1013,0 1,3 
1. Природни забележителности 12,5 0,0 12,5 0,0 
2. Защитени местности 1000,5 1,3 1000,5 1,3 
Б) Територии за възстановяване и 
рекултивация, в т.ч. нерегламентирани 
сметища 

10,9 100,0 10,9 100,0 

                                                 
11 Формата на Баланса е по Наредба 8, а даните по Националния баланс 2000 г. 
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В) Други нарушени терени     
ОБЩА ПЛОЩ на точки Б) и В) 110,9 100,0 10,9 100,0 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА:  Планът предлага 878,27 ха земи с режим на допустима промяна 

   на предназначението за курортни нужди. 

 Терените са посочени по-долу, в ха: 

Гр.Велинград – 301,76 

Гр.Сърница – 64,29 

С.Драгиново – 7,77 

С.Горна Дъбрава – 13,56 

С.Враненци – 6,49 

С.Биркова – 19,85 

Мах.Лютова – 24,31 

С.Горна Биркова – 53,27 

С.Кръстава – 57,20 

С.Пашови – 37,80 

Мах.Аланова – 0,66 

С.Медени поляни – 15,37 

С.Побит камък – 41,30 

Мах.Крушата – 20,17 

Мах.Юруков – 1,82 

С-Рахлева – 5,81 

С.Кондови – 20,00 

С.Света Петка – 24,00 

С.Долра Дъбрава – 14,40 

С.Абланица – 19,44 

Мах.Магерови колиби – 6,43 

С.Цветино – 2,42 

С.Бутрева – 4,33 

Мах.Горица – 23,94 

Мах.Мечо корито – 8,35 

Местн.Еловата (с.Кръстава) – 69,10 

Мах.Бърдуче – 5,74
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ 

1. Защитена местност – ВАЛЯВИЦИТЕ 

         Намира се в района на УОГС – Юндола и е с площ 73 ha. Обхваща 2, 3, 4, и 5 

отдели по ЛУП от 1988 год. От 1951 до 1992 год. се води като резерват с ПМС № 

1482 от 29.06.1951 год. Но през 1985 г. през територията му преминава смерч, който 

събаря и изкоренява 3 380 м3 стояща дървесна маса и се откриват големи котли. 

         Със заповед № 528 от 07.06.1992 год. резерват Валявиците, поради промя-на 

на естествените условия, малката площ и невъзможността за увеличаването й, а 

също така и многото фактори, които довеждат до нарушаване на резервата (тур-

истическа хижа, картофохранилище, овчарници, шосе и многото пътища, които 

преминават през него и др.), наложиха да се прекатегоризира в защитена мес-

тност. 

         Горските формации са изградени от смърч (120 – 170 год.), обикновена ела (90 

– 120 год.), бял бор и бук. Преобладава смърчът. Насажденията в по-голямата си 

част са смесени от тези основни видове. Тревната растителност е разнообраз-на. 

Установени са 186 вида, спадащи към 122 рода и 41 семейства. 

         Срещат се 41 вида птици от 6 разреда и 18 семейства като – глухар, лещарка, 

гарван-гробар, кълвачи и др. От бозайниците – сърна, дива свиня, мечка, заек, белка 

и др. 

         До защитената местност Валявиците се преминава през хубави белборови, 

смърчови и елови насаждения. Срещат се много защитени и редки тревни видове 

(Планински божур; Арония; Кандилка; Червено омайниче; Жълт планински крем; 

Решетка; Кръглолистна мурава; Скално френско грозде; Ранна горчивка и др.) 

2. Защитена местност – РОГАЧИЦА 

         Обявена е със Заповед № 21 от 08.01.1989 год. Намира се в района на УОГС – 

Юндола и е с площ 126,9 хa. Целта е да се запази красивата възрастна елово-

смърчова гора, като място, подходящо за нуждите на отдиха и туризма. 

         От лявата и дясната страна на пътя, който води до защитената местност са 

внесени и засадени от ВЛТУ много чуждоземни дървесни видове като: - Кедър; 
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Сребриста ела; Зелена дугласка; Хималайски бор и др.Районът е богат на билкови 

растения като: - Жълт кантарион; - Мащерка; - Шапича – Червени и черни боров-

инки; Заешки киселец; Подъбиче; Дребноцветна върбовка; Котешка стъпка; и др. 

3. Защитена местност – ЧЕРНОВЕЦ 

         Намира се в района на УОГС –Юндола. Обявена е за защитена местност със 

заповед № 196 от 19.03.1981 год. и е с площ 220,8 ha. Целта е да се запазят место-

обитанията на застрашените за страната – глухар и лещарка. 

         До защитената местност се преминава през хубави смесени смърчови, елови, 

белборови насаждения с разнообразна тревна растителност, от която много рядко 

срещаната – Дребна чаровница и защитените растения: - Самодивско цвете; - 

Замбак; - Шлемов салеп; - Обикновена кандилка. Местността предоставя красиви 

места за почивка с хубава изворна вода. 

4. Защитена местност – КЛЕПТУЗА 

         Обявена е за защитена местност със Заповед № 407 от 09.02.1966 год. Общата 

площ на защитената местност е 412 ha и обхваща териториите между Циганско дере 

и вододелното било, което стига зад Чепинските бани. 

         Защитената местност носи името си от Карстовия извор “Клептуза”, който се 

намира в подножието й. Изворът има приблизителен дебит около 700 л/сек. 

Каптиран е. Голяма част от водите му се използват за питейно-битово водоснаб-

дяване на града, а другата част от водите му свободно изтичат и пълнят красивото 

изкуствено езеро “Клептуза”, което е любимо място за отдих и развлечение на 

жителите и гостите на града. 

         Освен с карстовия извор защитената местност Клептуза е забележителна още 

и с прекрасните си насаждения от черен бор, които са на възраст от 90 – 150 години 

и са едни от най-хубавите в нашата страна. 

Тук растат над 50 вида дървесни и храстови видове, които са редки за района на 

Община Велинград като: - Ирга; - Котонеастър; - Смрадлика; - Жешля;              - 

Маклен; - Мукиня; - Брекиня; - Мекиш; - Дива череша и др. 

Тревните представители са: - Копитник; - Обикновен черновръх; - Змийско 

мляко; - Петнист салеп; - Теменуги; - Едроцветна звездица; - Кървавочервен 

здравец; - Кръглолистна каменоломка и др. 
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Животинският свят е представен от: - Сърни; - Елени; - Диви свине; - Зайци;    - 

Кълвачи; - Сойки; - Гълъби; - Гривеци и др. 

         Местността Клептуза е обект на всекидневно масово посещение и туризъм. 

5. Защитена местност – ТЪЖНИКА 

         Това е единственото находище в страната на Върболистния тъжник (Spirea 

salicifolia). Находището се намира в местността Чибуците, землището на град 

Сърница в района на ГС “Селище” в отдел 254 (а), в непосредствена близост до 

река Доспатска, с площ 4,8 ha. Със Заповед № 761 от 08.08.1961 год. върболи-стния 

тъжник е обявен за защитено растение.В ДВ, бр.7 от 24.01.1989 г. и Заповед № 25 

от09.01.1989 г. местността Чибуците, в която расте върболистния тъжник, е обявена 

за защитена местност. Върболистният тъжник е рядко красив декорати-вен храст, 

особено през юни – юли, с розово-червените си гроздовидни съцветия. Клоните 

отвътре са кухи. През турско време за този храст са идвали търговци чак от 

Цариград. Използвали са го за направа на чибуци (лули). Днес местното насе-ление 

продължава незаконно да го сече за направа на метли. Върболистният тъж-ник се 

размножава вегетативно – чрез резници. Растението е описано в Червената книга на 

България на стр. 161 и в Червената книга на Велинградската община пад № 35 на 

стр. 50. В местността може да се срещнат да растат в естествените си 

местообитания още и следните защитени и редки растения: - Родопска теменуга; - 

Блатна теменуга; - Родопско омайниче; - Мочурно прозорче и др. 

6. Защитена местност – МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА 

         Със Заповед № РД – 420 от 14.11.1995 год. се обявява за защитена местност 

“Меандри на река Рибна” – в местността “Каратепе”, отдели 294 (и), 293-1, 272-1, 

303-1(част), 271-1, 270-2, 3, на ГС “Чехльово”, по ЛУП от 1983 год., с площ 24,5 ha. 

Заповедта е обн. в ДВ, бр.105 от 01.12.1995 год. 

         Най-красивият и привлекателен кът на меандриращата част на река Рибна се 

намира в района на местността “Каратепе”. Посетителите със захлас продължите-

лно време не отделят погледите си от най-разнообразните извивки, които реката 

прави тук. Посещава се от много туристи, природозащитници и почиващи. В рай-

она на защитената местност се срещат много редки и красиво цъфтящи растения. 
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7. Милеви скали 
В подножието на върха, на площ от 115.1 ха в землищата на Драгиново и Семчиново, се 

простира защитена местност „Милеви скали“. Създадена е през 2003 г.[11] с цел опазване на 

обзорен връх, живописни скали и букови гори.[12] Защитената местност е част от защитена 

зона „Яденица“ 

 8. Калпазанов гроб  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 

водите(РИОСВ) Пазарджик. Обявена е  със Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 

33/1969 на Държавен вестник . Цели на обявяване:Опазване на характерен 

ландшафт. 

 9. Бялата скала 

Местността Бялата скала се намира близо до Велинград. Тя е заселена от 

древните траки от преди повече от 5000 години. Самата бяла скала е дълга над 220 

метра и широка до 20 метра като отвесните й стени са високи над 50 метра. 

10. Хайдушки кладенец 

Със заповед № рд-380 от 3.04.2003 г. за прекатегоризиране на историческото 

място "Хайдушки кладенец", землище на Велинград, община Велинград, област 

Пазарджик, в защитена местност със същото наименование.В защитената местност 

"Хайдушки кладенец" се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта на Министъра. 

11. Порт Артур 

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите 

(РДГ):РДГ Пазарджик, ДГС Чехльово. Документи за обявяване: Заповед No.3813 

от 12.12.1974 г., бр. 1/1975 Цели: Опазване на характерен ландшафт. 

12. Чибуците 

Обща характеристика. Защитената местност е местообитание 

представляващо  храстовите съобщества на бореалния реликтен вид Spiraea 

salicifolia. Те заемат много ограничена площ (4,8 hа) в Западни Родопи, в поречието 

на р. Доспатска, на 3 km северно от с. Сърница (Пазарджишка област). Теренът 

представлява мочурливи ливади с остатъци от горска растителност – предимно 

смърч. Фитоценозите на Spiraea salicifolia са неголеми по площ петна (до 1–2 dка) 

на преовлажнени участъци. Доминантът плътно покрива субстрата, като 

храсталаците са високи до 1,5–2,0 m и по време на цъфтежа, през юли–август 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/2003
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8#cite_note-11
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8#cite_note-12
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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образуват красив розов аспект. В състава на съобществата участват предимно 

влаголюбиви тревни (Agrostis capillaris, Calamagrostis canescens, C. epigejos, 

Deschampsia flexuosa, Equisetum hiemale, E. sylvaticum, Eriophorum vaginatum, 

Filipendula ulmaria, Holcus lanatus, Juncus articulatus, J. effusus, J. thomasii, Potentilla 

palustris, Succisa pratensis, Viola dacica и др.) и храстови (Salix caprea, S. purpurea 

subsp. amplexicaule, S. triandra, Sphagnum spp. и др. ) видове, но има и групи 

дървета, предимно от смърч, ела, бял бор и др. 

ПРИРОДНИ  ЗАБЕЛЕЖИТИЛНОСТИ 

1. Природна забележителност – ФИЛИБИЙСКА ПОЛЯНА / ЛАЛЕТАТА 
/ 
         За да бъде опазен Планинския божур (Trollius europaeus), който е защитен 

със Заповед № 761 от 80.08.1961 год., естественото му находище в местността 

Филибийска поляна отдел 20 (б) на УОГС – Юндола е обявено за природна забе-

лежителност със Заповед № 16 от 08.01.1981 год. под наименование Лалетата и е с 

площ 1,2 ha. 

         Планинският божур е красиво, декоративно и ценно медоносно растение. 

Достига до 110 см, което надвишава с 10 –30 см установените височини в другите 

находища у нас и в чужбина. Коренището му е добре развито. Стъблата са голи, 

набраздени, а листата длановидно 3 до 5 разсечени. Цветовете са кълбовидни с 

диаметър до 5 см, жълтеникави, разположени по върховете на стъблата единично, 

рядко по 2 – 3. Цъфти юли – август. Числеността на генеративните стъбла варира от 

1 до 80 на м2. 

         Природната забележителност е разположена на полегат до наклонен северо-

източен склон, в средната част, на който протича разливащ се планински поток. В 

горната си част от двете страни граничи със смърчово-белборови насаждения, а в 

долната страна – с просторната Филибийска поляна. 

         Наред с планинският божур тук широко са разпространени други защитени и 

редки растения: - Червеното омайниче; - горският камъш; - Орехчето; - Блатня-кът; 

- Шапичето; - Незабравките; - Ливадното секириче; - Лопенът; Прозорчето и много 

други. 
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         Районът е богат на много лечебни растения: - Котешка стъпка; - Шапиче; - 

Жълт кантарион; Черни боровинки; - Дребноцветна върбовка и др. 

         Препоръки: - Належаща е наименованието на природната забележителност да 

се промени, вместо Лалетата, което носи неточна информация за вида, да бъде 

преименована с Планински божур. Територията на природната забележителност да 

се разшири. 

2. Природна забележителност – ПАШОВИ СКАЛИ 

         Обявени са за природна забележителност със Заповед №16 от 08.01 1981 г., 

обн., в ДВ, бр. 17 от 27.02.1981 год. Намират се в района на УОГС – Юндола и 

обхваща отдели 190 – 6, 195 – з по ЛУП от 1979 год. и е с площ 2,1 ha. 

         Пашовите скали са красив скален масив, от който се наблюдава една голяма 

част от Родопите. В районът му растат няколко защитени растения: - Стефчова 

тлъстига; - Ресничест дебелец; - Обикновена кандилка и много красиви горски 

тревни растения. 

         Посещава се от много туристи и почиващи. Името на тези скали е свързано с 

легендата за хвърления от скалите паша. 

         В легендата се говори, че някой си паша от Татар-Пазарджик дошъл тук на 

лов. Наблизо пасла козите си хубавата девойка Севдана. Пашата я видял. Много му 

харесала и се опитал да я отвлече. Вдигнала се врява, разлаяли се кучетата. Го-

деникът на Севдана, Гюрю дочул врявата, дотичал при скалите хванал пашата и го 

хвърлил от скалите долу в пропастта. След това хванал Севдана и двамата 

забягнали далече. 

         Тук расте и Костовата тлъстига – защитен вид. Срещат се и много билкови 

растения като: - Мащерка; - Жълт кантарион; - Шапиче и др. Гората е от смесено 

иглолистно насаждение – бял бор и смърч. Могат да се видят и сърни, елени, диви 

прасета и др. животни. 

3. Природна забележителност – ГОЛЕМИЯТ ЗАВОЙ 

         Със Заповед № 16 от 08.01.1981 год., обн. в ДВ, бр. 17 от 27.02.1981 г., 

местността Големият завой е обявена за природна забележителност. Намира се в 

районът на Велинград на 7 км източно от града. Обхваща отдели 323 (б), (н), (м) и 
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324 (в) по ЛУП от 1987 год. и има площ от 10,2 ha. Мястото е точно на голям завой 

на асфалтовия път. 

         Това е естествено елово насаждение от обикновенна ела, което е разположе-но 

на 800 м н.в. Средната височина на дърветата е 24 м, средният диаметър – 34 см, а 

възрастта е 110 години и има запас от 3 400 м3 стояща дървесна маса. През 1986 

год. насаждението заболя и от него бяха отсечени 601 м3 едра дървесина. Голяма 

част от дърветата са с бял имел и самодивска метла. Предложена е за отменяне на 

статута на природна забележителност. 

4. Природна забележителност – СУХА ЛЪКА   /м. ТЪРЛИ/ 

         Намира се в района на ГС “Чехльово”. За природна забележителност е обявена 

със Заповед № 1187 от 11.06.1984 год. Обхваща отдел 19 (б) по ЛУП от 1984 год. и 

е с площ 3,2 ha. В отдела се намират 7 вековни смърчови дървета с прави, дебели, 

здрави и гладки стебла. 

5. Природна забележителност – “ЖАБАТА” 

         На около 6 км от село Побит камък срещу течението на река Доспатска в ляво 

се намира скалният феномен “Жабата”. Природата ваятелка е постигнала пълна 

съвършенство в това свое творение. Тя е моделирала истинско чудо – скална жаба. 

         Със Заповед № 448 от 25.06.1984 год., скалното образование с площ 0,2 ha, в 

местността “Жабата” е обявено за природна забележителност. 

         Извайването на “Жабата” е свързано с разрушителната  дейност на река Дос-

патска и хилядолетното действие на валежите, вятъра и слънцето. 

         Този уникален скален феномен рядко се посещава от любители на природ-

ните красоти, макар, че е добре известен на населението от Велинградския район. 

6. Природна забележителност – “ПОБИТ КАМЪК” 

         На 3 км от седалището на ГС “Селище” се намира село Побит камък. То е 

получило името си от една природна забележителност – “Побит камък”, която е 

обявено за защитена територия през 1962 год. Намира се на около 300 метра от 

селото. Гледан от пътя, камъкът прави силно впечатление, но още по-грандиозна е 

гледката, ако се отиде близо до него. Разположен е на съвсем равно и открито място 

и това го прави внушителен и лесно забележим, макар че височината му е само 4,5 

м. На фона на боровите гори той е особено красив в ярки слънчеви дни. 
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         “Побит камък” по своята форма най-много прилича на известните руски 

матрьошки. Горната му половина е покрита с разноцветни лишей, а в ниското те не 

се задържат. Представлява къс от едрозърнест гранит с доста кварц в него. Такива 

гранити изветрели на повърхността се срещат по околностите на планинските 

склонове. Не е известно дали този  скален феномен има връзка с основната 

гранитна скала или някога се е търкулнал от близкия склон. Сега той изглежда като 

израснал направо от мочурливите ливади, за да се открои рязко върху зеления им 

килим. 

        Обявен е със Заповед № 295 от 07.07.1962 год. за природна забележителност. 

Местните жители се гордеят с този интересен скален феномен. И не е случаен 

фактът, че камъкът е станал емблема на селището. 

 

ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА 

До края на 1994 год. на територията на Община Велинград са обявени 17 

вековни дървета. Те свидетелстват, че в недалечно минало районът е бил покрит с 

хубави просторни гори. Доскоро не се полагаха грижи за запазване на здравите 

възрастни дървета. Това са дървета, устояли векове на напора на природните сили и 

катаклизми, и на капризите на хората. 

         Те са живи паметници за историята на района и украса на природата. Старите 

дървета са свързани с много легенди и предания. Те са страж на родното огнище. 

Пазят спомени и напомнят за отдавна минали времена и поколения. 

1. ЦЕР (Quercus cerris L.) 

         Намира се в района на ГС Велинград, отдел 341 (а) по ЛУП от 1987 год. на  2 

км от центъра на града, отляво на пътя за Юндола. Обявен е за природна 

забележителност (вековно дърво) със Заповед № 25 от 09.01.1989 год. обн. в ДВ, бр. 

7 от 24.01.1989 год. Височината му е 30 м, с мощна корона, която заема площ от 26 

м2. Обиколката на стъблото при земята е 7 м, а на височина 1,30 м тя е 5 м. 

Възрастта му е 300 години. Вековният цер е жизнен и плодоносещ. 

2. ЦЕР (Quercus cerris L.) 

         Намира са на 50 – 60 метра от цера, описан под № 1. Обявен е за вековно 

дърво със Заповед № 25 от 09.01.1989 год. обн. в ДВ, бр. 7 от 24.01.1989 год. Ви-
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сочината му е 28 м. Обиколката на стъблото на височина 1,30 м от земята е – 4,20 м. 

Възрастта му е 250 години. Вековният цер е жизнен и плодоносещ. Общото му 

състояние е добро. 

3. БУК (Fagus silvatica L.) 

         Намира се в районът на ГС Велинград, в местността “Острец”, непосредствено 

до извора, в отдел 332 (г) по ЛУП от 1987 год. Обявен е за веков-но дърво със 

Заповед № 25 от 09.01.1989 год. обн. в ДВ, бр. 7 от 24.01.1989 год. Височината му е 

30 м. Обиколката на стъблото на височина 1,30 м от земята е – 3,15 м. Възрастта му 

е 250 години. Вековният бук е жизнен и плодоносещ. Общото му състояние е 

добро. Дървото е едностъблено и жизнено. 

4. БУК (Fagus silvatica L.) 

         Намира се в районът на ГС Велинград, в местността “Печенешки скали”, в 

отдел 403 (б) по ЛУП от 1987 год. Обявен е за вековно дърво със Заповед № 1035 от 

12.11.1993 год. обн. в ДВ, бр. 101 от 30.11.1993 год. Височината му е 34 м. 

Обиколката на стъблото на височина 1,30 м от земята е – 6,20 м. Възрастта му е 450 

години. Вековният бук е жизнен и плодоносещ. Общото му състояние е добро. 

Дървото е едностъблено и жизнено. 

         Непосредствено до него (40 – 50 м) в основата на скалата се намира друг 

вековен бук. Характерно е, че подпорните му корени са мощно захванати в 

основата на скалата. Дървото е здраво, жизнено и плодоносещо. 

5. БУК (Fagus silvatica L.) 

         Намира се на 40 – 50 м от вековния бук описан под № 4 в района на ГС 

Велинград, в местността “Печенешки скали”, в отдел 403 (б) по ЛУП от 1987 год. 

Обявен е за вековно дърво със Заповед № 1035 от 12.11.1993 год. обн. в ДВ, бр. 101 

от 30.11.1993 год. Височината му е 28 м. Обиколката на стъблото на височина 1,30 

м от земята е – 4,80 м. Възрастта му е 350 години. Вековният бук е жизнен и 

плодоносещ. Общото му състояние е добро. Дървото е едностъблено и жизнено. 

         На 20 – 30 м под него, непосредствено до Печенешкото дере се намират още 

10 – 12 бука на възраст 200 години. Стъблата им са едностъблени с гладка оловно  

сива кора. 
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         До двата бука се намира природният скален феномен “Гъба манатарка” в 

района на Печенешките скали може да се достигне пеш или с превозно 

средство. 

6. ОБИКНОВЕН СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

         Намира се в районът на УОГС - Юндола,в местността “Филибийска поляна ” 

непосредствено до извора, в отдел 19 (г) по ЛУП от 1988 год. Обявен е за веков-но 

дърво със Заповед № 19 от 08.01.1981 год.Всъщност това са 7 отделни дървета, 

които са поникнали и израснали на едно и също място – сраснали в основата си, 

откъдето идва и името им “Седемте братя”. Общата им височината е 35 м. Обща-та 

им обиколка е – 6,54 м. Възрастта им е 130 години. Диаметрите на отделните стъбла 

са съответно 22, 28, 42, 48, 52, 56, и 68 см. Жизнено и семеносещо. В непо-

средствена близост се намира защитената местност на планинския божур. 

         В границите на природната забележителност “Сухата лъка”, която се намира в 

района на ГС “Чехльово”, отдел 19 (б) по ЛУП от 1984 год., са обявени 7 обикнове-

ни смърча за вековни дървета, съгласно Заповед № 1187 от 11.06.1976 г. 

         Техните морфологични данни са: 

7. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 37 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 4,50 м; Възраст = 300 

години. 

8. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 30 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 2,75 м; Възраст = 200 

години. 

9. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 33 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 3,25 м; Възраст = 250 

години. 

10. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 32 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 3,80 м; Възраст = 250 

години. 

11. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 36 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 3,70 м; Възраст = 280 

години. 
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12. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 32 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 3,90 м; Възраст = 280 

години. 

13. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

Височина Н = 34 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 2,90 м; Възраст = 200 

години. 

14. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

         Намира се в района на ГС “Чехльово” в местността “Гатера”, отдел 262 (и) по 

ЛУП от 1984 год. Смърчът се намира на равно място и се откроява ясно от 

останалите дървета. Страничните клони започват на 1,5 м от почвата и са мощно  

развити. Здраво, жизнено и семеносещо дърво. 

Височина Н = 32 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 4,20 м; Възраст = 220 години. 

         Обявен е за вековно дърво със Заповед № 1035 от 12.11.1993 год. обн. в ДВ, 

бр. 101 от 30.11.1993 год. 

15. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

         Намира се в района на ГС “Чехльово” в местността “Комитско дере”, отдел 

321 (ж) по ЛУП от 1984 год. непосредствено до ловната просека. 

         Общото му стебло е сраснало с 9 отделни стъбла, откъдето носи названието си 

“Девет братя”. Смърчът е здрав, жизнен и семеносещ. 

Височина Н = 29 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 4,70 м; Възраст = 250 години. 

Обявен е за вековно дърво със Заповед № 1035 от 12.11.1993 год. обн. в ДВ, бр. 101 

от 30.11.1993 год. 

16. СМЪРЧ (Picea excelsa Link.) 

         Намира се в района на ГС “Чехльово” в местността “Къркъмска поляна”, отдел 

205 (в) по ЛУП от 1984 год. Обявеният за природна забележителност (вековно 

дърво) величественият обикновен смърч под връх Малка Сютка, много-кратно е 

маркиран за отсичане, но доживял Заповед № 1035 от 12.11.1993 год. обн. в ДВ, бр. 

101 от 30.11.1993 год., с която законът го защитава от сеч и наранявания. 

Височина Н = 28 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 5,10 м; Възраст = 500 

години. 
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Това е най старото дърво, открито в района на Община Велинград до края на 

1994 година. Стъблото му започва с два срастнали ствола. Първият се разделя на 

известна височина на четири, а към върха на още два. Вторият ствол се разклоня-ва 

на две и наново, по-високо, още на две. Всяко от десетте разклонения е от 50 до 70 

см в диаметър.Местното население нарича вековния смърч “Десетте братя”. 

Смърчът е здрав, жизнен и семеносен. 

17. БЯЛА МУРА – |Pinus peuce Gisb.} 

         Намира се в районът на ГС “Селище”, в отдел 164 (а) по ЛУП от 1983 год. под 

връх Беслет. Обявена е за вековно дърво със Заповед № 450 от 25.04.1984 год. обн. 

в ДВ, бр. 40 от 22.05.1984 год. 

Височина Н = 24 м; Обиколка на 1,30 м от земята = 2,00 м; Възраст = 320 години. 

Намира се в отдалечен и трудно достъпен район. Здрава, жизнена и обилно 

семеносна. Под нея и около нея има подраст от нейни семена. Необходимо е да се 

постави табела, че е вековно дърво. 

         Всички вековни дървета, които се намират на територията на Община 

Велинград са защитени от закона за защитените територии и ЗООС, като с тях се 

забранява отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването и всякакви 

други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните 

дървета.   

 
ЗАЩИТЕНИ РАСТЕНИЯ 

 
1. БЛАТЕН  ПЛАУН Licopodium inundatum 
2. СПЛЕСКАН  ПЛАУН Licopodium complanatum 
3. ЖЪЛТ  ПЛАНИНСКИ  КРЕМ Lilium jankae 
4. РОДОПСКИ  КРЕМ Lilium rhodopaeum 
5. ГРЪЦКА  ВЕДРИЦА Fritillaria graeca 
6. ИЗТОЧНА  ВЕДРИЦА Fritillaria orientalis 
7. СНЕЖНО  КОКИЧЕ Galanthus nivalis 
8. ОЛИВЕРОВ  МИНЗУХАР Crocus olivieri 
9. ШЛЕМОВ  САЛЕП Orchis militaris 
10. ОБИКНОВЕНА  КАНДИЛКА Aquilegia vulgaris 
11. ПЛАНИНСКИ  БОЖУР Trollius europaeus 
12. ГОРСКА  СЪСЕНКА Anamone sylvestris 
13. АЛПИЙСКИ  ПОВЕТ Clematis alpina 
14. КРЪГЛОЛИСТНА  РОСЯНКА Drosera rotundifolia 
15. КОСТОВА  ТЛЪСТИГА Sedum kosotvii 
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16. РЕСНИЧЕСТ  ДЕБЕЛЕЦ Smpervivum ciliousum 
17. ЧЕРНО  ФРЕНСКО  ГРОЗДЕ Ribes nigrum 
18. ВЪРБОЛИСТЕН  ТЪЖНИК Spiraea salicifolia 
19. БЪЛГАРСКИ ОМАЙНИК Geum rhodopaeum 
20. РОДОПСКО  ОМАЙНИЧЕ Geum bulgaricum 
21. МОЧУРНО  ПРОЗОРЧЕ Potentilla palustris 
22. ЦЕНТРАЛНОАЛПИЙСКИ  КЛИН 

Astragalus centralpinus 
23. БЛАТНА ТЕМЕНУГА Viola palustris 
24. РОДОПСКА  ТЕМЕНУГА Viola rhodopaea 
25. МЕЧО  ГРОЗДЕ Arctostaphyllos uva-ursi 
26.  ЖЪЛТА ТИНТЯВА Gentiana lutea 
27.  ПЕТНИСТА  ТИНТЯВА Gentiana punctata 
28. БЕЗСТЪБЛЕНА  ТИНТЯВА Gentiana acaulis 
29. КРЪГРОВЕНЕЧНА  НАУМКА Cynoglossum rotatum 
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