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1. Общи положения   

Проектът е разработен съгласно сключен Договор №326/17.03.2016 г. от екип 
експерти на “Национален център за териториално развитие” ЕАД с ръководител арх. Ира 
Кънева. 

1.1. Основание за възлагане 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните 
намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план . 

Общият устройствен план ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране 
и строителство в град Велинград и село Драгиново. Общият устройствен план ще допринесе 
за по-ефективното планиране на селищната територия, прилагащо интегриран подход за 
постигане на устойчиво развитие в перспектива. 

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на град Велинград и село Драгиново 
е също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на 
оперативните програми на европейските структурни фондове. 

1.2. Териториален обхват на разработката 

Общия устройствен план се изготвя за територия с обхват на землищата на град 
Велинград и с. Драгиново, наричана за кратко ОУП на Велинград. Нормативното основание 
за обхвата се съдържа в чл. 15, ал. 3, от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове (съгласно чл. 105 от ЗУТ). 

Причината за обхвата е, че двете населени места са в непосредствена териториална 
близост и са обхванати от сложни многообразни връзки между тях – икономически, 
социални, транспортни, културни и на практика образуват една агломерация.  

Пречиствателната станция за отпадни води на Велинград ще бъде изградена и се 
намира в землището на с. Драгиново (има процедиран Подробен –устройствен план със 
отредена строителна площадка  на съоръжението). 

1.3. Мотиви за изработване на Общия устройствен план на град Велинград и село 
Драгиново 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото на 
прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за 
пространствено планиране и развитие на град Велинград и село Драгиново. С 
възстановяването на частната собственост върху земеделската земя и реституцията на 
отчуждените и одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината 
получи значително развитие.  

Икономическото преструктуриране доведе до остър финансов дефицит в бюджетите 
на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване на инвестициите 
в обществения сектор. За територията на двете селища няма изработен Общ устройствен 
план. 

В същото време застроителните и регулационни планове на отделните части на град 
Велинград и село Драгиново, изработвани при други обществено-политически условия и при 
права на държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на 
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инвестициите, са неактуални и не спомагат управлението на процесите, които протичат в 
селищната територия. 

С частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла 
да се установи устройствена рамка за балансирано развитие на територията на двете селища 
в условията на преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси 
и неадекватна наследена планова основа, условия при които най-уязвими се оказват 
социалната инфраструктура и зелената система.  

От гледна точка на пряка достъпност с автомобилен и железопътен транспорт града 
има добре изградена транспортна мрежа за достъп на туристи. Велинград отстои на 47 км от 
гр. Пазарджик, 80 км от гр. Пловдив, 130 км от гр. София и 180 км. от границата с Република 
Гърция. Удобно териториално разположение в Северо-западната част на Родопите - близо до 
столицата и до Пловдив, както и до зимния център Банско и богатото тракийско поле. Има 
добри транспортни връзки с еврокоридори №4 и №8. 

От друга страна, като достъпност за чуждестранни туристи важен критерий е 
близостта с аерогарите в София /130 км/ и Пловдив /80 км/. 

Не на последно място е достъпността, породена от вторичния пазар туристи, 
пътуващи от Южна България за ски-курорта Банско. 

През територията на града и общината преминава единствената действаща 
теснолинейна железопътна линия в България „Септември – Добринище, през Варвара, 
Велинград, Якоруда и Разлог”- 80 км. На територията на града има две железопътни гари – 
ж.п. гара Лъджене и ж.п. гара Чепино. Линията, представлява директна транспортна връзка 
между Велинград, гара Септември и гр. Добринище, тя е също и обект на туристическа 
атракция. 

Главният обслужващ път за града е второкласният път от РПМ - ІІ-84 „Звъничево – 
Ветрен дол – Велинград – Юндола – Якоруда – ок.п. Разлог”, с дължина на територията на 
община Велинград – 40 км. Това направление осигурява достъп на града до 
Общоевропейския транспортен коридор №8 на север, посредством първокласния път І-8 
„София – Ихтиман – Белово – Пазарджик – Пловдив” и до Общоевропейския транспортен 
коридор №4 на запад, посредством второкласния път   ІІ-19 „Гоце Делчев – Банско – Разлог – 
Симитли – /София-Кулата/”. Пътят ІІ-19 осигурява и по-лесен достъп на Велинград до Р. 
Гърция през новия ГКПП “Илинден” при Гоце Делчев.  

Освен  това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват със 
свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. Консумирането на 
свободното време налага нови подходи в планирането на градовете и околоградските им 
територии, променя решително тяхната структура и тяхната подредба, предизвиква 
създаването на нови структури (селищни образувания), в които се реализира свободното 
време.  Тази тенденция все още не е категорично изявена в , но трябва да намери място в 
една нова устройствена рамка.  

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, 
транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите проблеми, 
проблемите със събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава една 
картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и управление на град Велинград 
и село Драгиново. 
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Всичко това налага изготвянето на Общ устройствен план на град Велинград и 
село Драгиново. 

1.4. Цел на разработката 

Целта на настоящата разработка на Общ устройствен план на  (ОУП) на град 
Велинград и с. Драгиново да се формулират и обосноват основните изисквания към 
него. 

Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна 
икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на коренните промени 
в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, така и в други области на 
стопанството и обществения живот. 

Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното и 
селищно устройство и развитието на населените места1, както и едни съвсем различни от 
досегашните механизми за регулиране на процесите в територията. 

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство, днешният етап може 
да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в 
устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, 
организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване е 
създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, 
изграждане и комплексно устройство на двете селища в хармонично единство на 
урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и 
специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти. 

1.5. Задачи на ОУП 

С разработването на Общия устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново се 
спазват изискванията на чл. 107 ЗУТ чрез:  

• създаване на оптимална структура за комплексно устройство и устойчиво 
екологосъобразно развитие, опазване на недвижимото културно наследство и изграждане на 
урбанизираните територии; 

• определяне на режима за устройство на урбанизираните територии;  

•  определяне на възможните посоки за териториално развитие на град Велинград и 
село Драгиново и условията за използване на прилежащата природна среда за бъдещо 
урбанизирано развитие;  

• подходящо пространствено и икономично провеждане на комуникационно-
транспортната мрежа за решаване на транспортното обслужване на населението, развитието 
на масовия обществен пътнически транспорт (МОПТ), обвързано с населените места от 
общината и със съседните общини;  

• определяне на технически параметри и условия за усъвършенстване и развитие на 
техническата инфраструктура;  

                                    
1 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, 
работилници, складове и ателиета; Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по 
Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места; Закон за 
държавната и общинска собственост; Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински 
предприятия; 
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• определяне на условия за ползване на природните елементи в урбанизираните 
среди, като се гарантира тяхното съхраняване и развитие.  

 

С ОУП на Велинград и с. Драгиново се определят:  

• общата структура на територията - предмет на плана:  

- жилищни територии,  

- производствено-складови територии,  

- територии за озеленяване и специалните озеленени площи,  

- територии за спорт и развлечения, 

-  територии за обществено обслужване,  

- територии с обекти на недвижимото културно наследство,  

- територии за курортно-туристическо и вилно строителство,  

- територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,  

- земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени 
територии за възстановяване, водни течения и площи, територии със специално, с друго или 
със смесено предназначение;  

• общият режим на устройство на всяка от териториите на гр. Велинград и с. 
Драгиново чрез устройствени зони, територии с устройствен режим и самостоятелни 
поземлени имоти с устройствен режим със съответните правила и нормативи;  

• териториите - публична държавна собственост и публична общинска собственост, и 
режимът на тяхното устройство;  

• териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия, в т.ч. 
териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;  

• изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за 
хората с увреждания; 

• териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;  

• териториите за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, 
и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

Предварителният проект е съобразен с изискванията на действащата нормативна 
уредба в страната: 

• Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

• Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

• Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони; 

• Закон за регионалното развитие; 

• Закон за опазване на околната среда; 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  8 
  

 

• Закон за защитените територии; 

• Закон за културното наследство; 

• Закон за биологичното разнообразие; 

• Закон за водите; 

• Закон за горите; 

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; 

• Закон за опазване на земеделските земи; 

• Закон за туризма; 

• Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

• Закон за пътищата; 

• Други нормативни (законови и подзаконови) документи. 

При изработването на Предварителният проект за ОУП на гр. Велинград и с. 
Драгиново са използвани и други документи с устройствен и стратегическо-програмен 
характер, като: 

• Планово задание  

• Общ устройствен план на община Велинград  приет от месец ноември 2014 г.   

• Областна стратегия за развитие на област Пазарджик  за периода 2014 – 2020 г; 

• Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 -2025 г.; 

•  Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2014-
2020 г.; 

• Национална стратегия за регионално развитие 2012 -2022 г.; 

• Общински план за развитие на община Велинград за периода 2014 – 2020 г. от 
месец септември  2013 г. приет с Решение № 335 от Общинския съвет ; 

• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Велинград 2014-2014 г. 
от месец август 2013 г.; 

• Концепция за пространствено развитие на община Велинград 2014-2020 г. от месец 
февруари  2014 г.  

• Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация 
Велинград 2016 – 2020  г. от месец януари 2016 г. ;   

• Други документи, имащи отношение към развитието на град Велинград и село 
Драгиново. 

За събиране на необходимите данни и информация съдействие оказаха Възложителят 
на ОУП гр. Велинград и с. Драгиново – ръководството и експертите от различните отдели на 
Община Велинград, Териториално статистическо бюро – Юг, отдел “Статистически 
изследвания” – Пазарджик, Дирекция “Бюро по труда” – гр. Велинград, Общинска служба 
“Земеделие” – гр. Велинград, териториални подразделения на Електроснабдяване и ВиК, 
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Дирекция експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа, Електроенергиен 
системен оператор ЕАД и др. 

1.6. Прогнозен срок на действие на ОУП 

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл. 22, 
ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Общите 
устройствени планове на градове се създават за прогнозен период от 15-20 години. 
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2. Исторически етапи на развитие 

2.1. Историческо развитие на Велинград 

Велинград е разположен в центъра на Чепинската котловина, в на-хубавата част на 
Западните Родопи. Легендата разказва, че по тези земи някога е живял Орфей. Предания 
твърдят, че този родопски край е дал титаничната сила на Спартак- водачът на въстаналите 
роби в древния Рим.   

Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинският край е обитаван от 
тракийски племена през V – ти  и VI – ти век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси – 
открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости.  

От траките са останали 7 надгробни могили в Баташкото блато (сега дъно на езеро) и 
2 могили в местността «Юндола». Развалини от тракийки селища и крепости могат да се 
видят в местността «Печковец», в подножието на средновековната крепост Цепина, където са 
намерени фрагменти и от тракийската керамика и оръдия на труда, както и на други места. 

През 46 г. римляните завладели Родопите. Така започва един смесено трако-римски 
период, който продължава до идването на славяните. За римската култура в този край 
говорят археологическите находки от селища и укрепления в местностите «Биволично дере» 
е «Ремово». Това са останки от глинени тръбопроводи за минерална вода, от настилки за 
пътища, мраморни плочи, монети.  

В началото на VI век Чепинският край е бил населен със славяни. Според проф. Петър 
Петров и проф. Марин Дринов тук е живяло племето “драговичи”. Славяните възприели 
много от обичайте, нравите и културата на траките, като им предали свои характерни черти. 
По-късно към славяните се прибавили и българите. 

Чепинската котловина е присъединена към българската държава при хан Маломир, а 
неговият наследник Пресиян включва в нейните предели цялата родопска област. 

За голямото стратегическо значение на тези места говори фактът, че след 
кръвопролитни боеве или чрез тайни заговори те преминавали ту в български ту във 
византийски ръце. Окончателното им освобождаване става при цар Калоян . от това време са 
останали следи от укрепления в местността “Стража” – на 2.5 км източно от града м 
местността “Градот” – на 2 км северно от Велинград. 

Чепинският край е влязъл в пределите на българската държава още по времето на 
Първото българско царство.  

Смята се, че падането на крепостта Цепина и на целия Чепински край под турска 
власт е станало през 1371 – 1373 г. След това събитие настъпили редица сериозни промени в 
живота на тукашните българи. Стремежът за асимилация на българското население особено 
се засилва през XVI век. Населението на Чепинския край не прекланяло глава и упорито се 
съпротивлявало на турските завоеватели. По времето на Мохамед IV (1656 – 1661 г.) част от 
населението е било принудено да приеме мохамеданството. Друга част обаче твърдо устояла 
на натиска и се оттеглила в планината, в близост до село Каменица. С терор и оръжие 
турската власт се наложила и променила вярата на голяма част от населението на 
Чепинското корито, но народността и езика се запазили. Населението продължило да говори 
на български език и да тачи обичаите и традициите си.  

Чепинското население не останало настрана от Възраждането и 
националноосвободителните борби на българския народ. През 1918 г. каменчани изградили 
новата църква “Света Троица”. Тя се превърнала в средище, където се укрепвало българското 
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самосъзнание и се разпространявали знания и просвета. Църквата взела активно участие в 
създаването на първото килийно училище, което се открива през 1846 г.  

След Освободителната война в чепинския край изникнали десетки чаркове за бичене 
на иглолистни гори. В селищата се създават дървопреработвателни работилници и 
предприятия.  

Село Чепино е разположено в най-южно в котловината, в близост до прочутата 
средновековна крепост Сараика Цепина, откъдето произлиза и името му. Крепостта се 
спомена от византийските писатели през XIII – XIV в. Тя е останала в български ръце до 
1657 г. когато е била разрушено от турците.  

Село Лъджене е било някого феодален чифлик, около който, поради наличието на 
минералните извори, се е създало селище. Името Лъджа -  бяна произхожда от там  

Някои исторически ретроспекции на традициите, свързани с хода и напредъка в 
развитието на Велинград и прилежащият му туристически район:  

Благоприятното местоположение на Чепинско е предпоставка за преминаването на 
римските пътища Никополис ад Неструм (Разположено на 7 километра източно от град Гоце 
Делчев, община Гърмен)-Бесапара (до съвременното село Синитево - на 10 км. източно от гр. 
Пазарджик), Белово-Неврокоп;  

  По-късно районът попада между два важни пътя Цариград-Т. Пазарджик към 
Македония; Пловдив-Т. Пазарджик- Неврокоп към Солун и Света гора;  

Най-старите следи от използването на минералните води датират от времето на 
Римската империя. Край Сярна баня и край Радонова баня са открити разрушени каптажи и 
римски монети; 

През Средните векове българските царе са посещавали и са се къпали в Цепинските 
бани, за това свидетелства ръкопис, предаден от Ст. Захариев в Описанието на Т. 
Пазарджишката кааза; 

Традицията за използването на минералните води продължава и през столетията на 
турско владичество. През 1750 година е построена Мъжка баня в днешния кв. Чепино, а през 
1751 година - Мъжка баня в днешния кв. Лъджене. Тези бани продължават да работят с 
основните сгради, построени преди два и половина века; 

В първата половина на ХІХ век са построени Женските бани в Лъджене и Чепино, 
техните постройки също функционират и днес; 

ХІХ век е периодът, в който се използват многобройните извори за топила - Чепино и 
Лъджене, или фамилни бани - “окропи”; 

В края на ХІХ век започва нов период във възходящото развитие на Чепинския край 
като балнео-курорт в синхрон с тогавашната мода: 

През 1896 г. е пуснато в експлоатация шосето Ветрен дол - Лъджене, а през 1910-12 г. 
- пътищата Лъджене-Юндола-Разлог; Белово-Юндола; Лъджене-Ракитово-Батак; 

Сторят се черкви - "Св. Георги" (1899), "Св. Богородица" (1900), "Св. Илия" (1928) и 
др., след изградената през 1816 г. черква "Св. Троица".  

През 1912-1922 г е построена Сярна баня, през 1923 г. - Вельова баня; , а през 1935 г. е 
построена Кална баня; 
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През 1926 г. е завършена жп линията Септември (Саранбей)  - с. Лъджене ( сега 
квартал на Велинград); 

През 1937 г. се открива най-големият в страната и втори в Европа минерален плаж - с 
два басейна, кули и т.н. Той отговаря на повика на новата мода в отдиха. Създават се 
културни центрове - читалищата в Лъджене (1893), Каменица (1904), Чепино (1905), 
Драгиново (1936) и др. Започват кинопрожекциите - Лъджене, 1914 г. През тези години - 30-
те и 40-те на ХХ век са построени нови хотели, гостуват през сезона театри, оркестри от 
Пловдив, Пазарджик, София, и др., провеждат се първите конкурси за “Царица на плажа” 
(1937 г.). 

Със започване на строителството на санаториум за гърдоболни, през 1937 г. се 
поставя началото на санаториалното лечение в Чепинско. 

След 1945 г. започва нов период в развитието на термален център Велинград: 

Велинград е обявен за град с ІV-то Постановление на Министерски съвет, взето с 
протокол № 16 на заседание чу от 28 януари 1948 г. Тогавашните управници на държавата 
одобряват селата Лъджене, Каменица и Чепино  от Пазарджишка околия да се обединят в 
едно селище, което да бъде провъзгласено за град под името Велинград - на името на 
загиналата партизанка Вела Пеева. Официално Постановлението на Министерски съвет е 
обнародвано на 5.02. 1948 г.  

Идеята за сливането на трите села  от Чепинското корито  е правена още през 1934 г. 
от кмета на сборната община Чепино Йосиф Шнитер, които предлага да бъде създаден град. 
Идеята “живее” две години, но паради разногласия от началото на 1937 г. трите села отново 
са отделни общини.  

Постепенно се изграждат основните инфраструктури на града и района, извършва се 
благоустрояване и естетизиране на градската и заобикалящата среда;  

Създават се нови балнеосанаториуми - на М-во на здравето, РСКУ и курортна 
поликлиника (1951 г.), на трудещи се селяни (1960 г.), разширената база на "Почивно дело" 
на БПС, на МНО (1965-70 г.), балнеолечебни центрове - на ЦК на БКП (1970), хотел 
"Здравец" на Балкантурист, "Елбрус" (1971-76), Лечебно-възстановителна база на ДС и МС 
(1978 г.), Тотошанс, на МВР "Орфей", на МНЗ "Камена" (1984-92), на Хидрострой, на 
Строителни войски "Родопи", "Кольо Фичето" на Транстрой, туристически обекти 
"България", "Кисловидск", хижи, станции и много други; Поставят се здрави желони за 
създаване на термални паркове (балнео-лечебни зони) около изворите на минерални води и 
минералните бани в Чепино, Лъджене и Каменица  

През 1986 г. е разработена програма на МС на НРБ -"Велинград 2000 г." за 
"Развитието на Велинград и прилежащите територии като териториално-курортно лечебен, 
туристически и икономически комплекс"; Разработена стратегия за развитие на община 
Велинград (1989 г.); Сключен договор с френска туристическа компания за изграждане на 
спортно-туристически комплекс "Сютка" (1989 г.);  

През 1990 г. е разработена първата маркетингова програма за развитието на туризма 
във Велинград и прилежащия район, като туристически продукт, който да се предлага на 
международния пазар; 

През преходния период 1990-2015 г. има следващ стадии в изграждането на термален 
център Велинград, като се постига ново стъпало в развитието на туризма: 
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Създадената главно почивна, но и хотелска база до 1989 г., не само се запазва, но и 
значителна част от нея се преобразува в хотелски тип с европейски стандарт - балнеохотели: 
"Камена", "Двореца","Абир", "Олимп", "Лайт", "Велина" и други.  

Появява се строителен "бум" на нови спа-центрове и хотели: "Рич", "Маркита", 
"Гранд хотел Велинград", "Бор", "Св. Спас", и още много други.  

Градът се развива като център на дървообработващата и мебелна промишленост, 
постепенно се развиват и машиностроенето - метало- и дървообработващи машини, възли и 
екипировка за стругови машини, медицински и аптечни уреди, възли за опаковъчна техника 
и други автоматични машини, химическа промишленост – производство на биодизел, 
колофон, терпентин, катран и борово масло.  

Само с едно изключение предприятията в промишлената зона на града са с безвредни 
производства.  

Велинград е важен  културно-просветен център. Има  картинна галeрия, културен дом, 
общински музей и редица паметници на културно-историческото наследство.  

В края на 80 -те и през 90 -те години на миналия век икономическата криза и 
радикалните изменения в структурата на недвижимата собственост свързани с реституцията 
и приватизацията променят значително градската структура. Бързо се развиват частната 
търговия и услугите, които заемат партерните етажи на главните улици. Терените на 
големите промишлени предприятия, останали от социалистическата епоха се раздробяват на 
малки части. Големи пространства, от тях остават неусвоени. 

2.2. Административно–териториално устройство на Велинград 

С действащото в момента административно-териториално устройство уредено в 
Закона за административното-териториалното устройство на Република България, Велинград 
е център на община Велинград. Като такъв, той е седалище на редица управленски структури 
на централната власт, изпълнителна и съдебна власт. Структурите на местното 
самоуправление са представени чрез общинската администрация и общинския съвет на 
община Велинград. 

По-отношение на сегашното административно-териториално устройство Велинград е 
със статут на кметство, в които граници се включват гр. Велинград и неговото землище. В 
съответствие с действащата нормативна уредба, населените места, които са общински 
центрове нямат отделна кметска администрация, а се обслужват от общинската 
администрация. Границите и териториалния обхват на кметство Велинград са резултата от 
някои административно-териториални промени, засягащи административния статут на някои 
от близка разположените да гр. Велинград  села. 

В настоящият момент (2015 г.) градът се състои от 3 квартала:  

Квартал Чепино.  Чепино е най-южният от трите квартала на Велинград. Преди 
основаването на града кварталът е бил село Баня Чепинска, което е преименувано през 1934 
година на село Чепино (на името на Чепинската котловина). Името Чепино (съответно 
„Чепинска котловина“) е записано в османски документи от 1666 г. Първоначалното име на 
котловината е Цепина (Цепино), но тъй като в турския език не съществува звукът „ц“, името 
е записано като Чепино. Там се намира и езерото Клептуза;  

Квартал Лъджене. Централният квартал на Велинград. В него се намират сградата на 
Община Велинград, Централната поща, Районният съд, Районното полицейско управление, 
Централният кооперативен пазар и други учреждения. Лъджене е било някогашен феодален 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1666
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B0
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чифлик, около който, поради наличието на минералните извори и баните, се е създало 
селище. Името му произхожда от думата „Лъджа“ – баня;  

Квартал Каменица. В него се намират много извори: Власа, Сярна баня и др. 
Квартал Каменица е най-големия от трите квартала на Велинград. В квартала се намира и 
една от най-старите български църкви. Подът на нейния олтар е бил използван за 
скривалище на оръжия по време на руско-турската освободителна война. 

2.3. Историческо развитие на село Драгиново 

Най-ранните сведения за съществуването на селото се съдържат в регистъра на 
доганджиите-соколари от 1477 г., където самото село е отбелязано под името Корова (от 
тур. Kuru-ova - „Сухо поле“[), а под него е записано дословно следното: „Село Корова, 
спадащо към Филибе. Къщи (неверници) - 1. Доход - 99 (акчета)“ . Соколарският регистър е 
регистър на население, натоварено със специални задължения, и затова не описва цялото 
население на селищата, чиито имена се срещат в него. 

Според данни от османски документ през 1516 г. в селото живеят 46 християнски 
домакинства и 2 вдовици. През 1528 г. за селото са отчетени 70 християнски семейства .Като 
село Корова, спадащо към нахията Чепине, е описано и в подробния регистър на 
доганджиите-соколари от 1560 г. (Istanbul, BOA, TD 317) - виж списание "Исторически 
преглед", кн. 1-2 (в една книжка) от 2003 г., с. 115-128 (цялата статия с автор ст.н.с. д-р 
Стоянка Кендерова се отнася за описа на селото в тефтера, който в нея е даден в пълната си 
цялост). 

За първи път мюсюлмани в селото са отразени през 1570 г., като са отбелязани 3 
мюсюлмански и 55 християнски домакинства. В следващия документ от 1595 г. се споменава 
за 1 мюсюлманско и 45 християнски семейства. През 1633, 1639 и 1641 година са отчетени 
70 християнски домакинства. През 1696 г. броят на християнските семейства спада на 31. От 
документ, написан през 1712 г., става ясно, че в Корова по онова време живеят 115 
мюсюлмански и 2 християнски семейства. В документ за селото от 1842 г. се споменава, че 
там живеят 116 мюсюлмански семейства. 

Според Стефан Захариев към 1850 година в Корово има 40 помашки къщи и 130 
жители-помаци Според преброяването на населението в Царство България през 1910 година, 
към 31 декември същата година в Драгиново (Корово) живеят 1188 помаци. 

Името на селото до 1966 г. е Корова, а от 1966 до 1971 г. - Корово. През 1971 година е 
преименувано на Драгиново в чест на поп Методий Драгинов с Указ № 991/обн. 22.04.1971 г.   

През 50-те години на миналия век селото променя своя облик2. Прокарва се 
телефонната линия Велинград – Драгиново (1947-1948 г.), електрифицира се селото (1949-
1950 г.), разкрива се здравна служба (1951 г.), на трудови начала се построява триетажната 
масивна сграда на кметството (1948-1950 г.), първата лятна детска градина е открита през 
1950 г.   

Прокарва се водопровод (1959 г.) с клептузка вода, новото училище (1960-1962 г.), 
читалищната сграда (1970-1972 г.) , пощенска станция (1964 г.) , хигиенната баня  (1971 г.).  

Постепенно се оформят парковите терени и промишлената индустриална зона с 
обувния и текстилен цех. През 1990 г. е решен жизнено важния проблем на селото 
водоснабдяването, като се завършва строителството на водоема за питейна вода в м. Липовец 

                                    
2 По данни от книгата на Милен Налбантов, Драгиново земя благодатна  

https://bg.wikipedia.org/wiki/1516
https://bg.wikipedia.org/wiki/1528
https://bg.wikipedia.org/wiki/1570
https://bg.wikipedia.org/wiki/1595
https://bg.wikipedia.org/wiki/1633
https://bg.wikipedia.org/wiki/1639
https://bg.wikipedia.org/wiki/1641
https://bg.wikipedia.org/wiki/1696
https://bg.wikipedia.org/wiki/1712
https://bg.wikipedia.org/wiki/1842
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/1850
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
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с вместимост 1000 куб. м., на 28. 12. 1991 г. се пуска топлата минерална вода  по водопровод 
с дължина 1480 м. и денивелация 3.80 м. , през 1992 г. се изграждат три чешми с топла 
минерална вода, а до края на същата година се топлофицира училището и детската градина 
като се използват геотермалните извори. 

Населението на селото бързо нараства и броят на къщите се увеличава. Ако в 
началото на 40-те години на миналия век най-големите постройки са джамията и общинският 
обор, то през 70-те и 80-те години на XX век селото добива нов съвременен облик. 

Старите жилища постепенно изчезват напълно и на тяхно място се появяват нови 
жилищни сгради (едно и двуфамилни жилища) от стоманобетон и масивни (носещи тухлени 
стени и стоманобетонна плоча или гредоред) по на два етажа.  

2.4. Административно – териториално устройство на с. Драгиново 

В административно отношение с. Драгиново преминава ту към Пазарджишка, ту към 
Пещерска околия, а до 1959 г. за около четири години и към Велинградска околия. Много 
години то се числи към Каменска община. В самостоятелна единица то се отделя  от 1946 до 
1959 г., след което отново е пълномощничество на Велинград.  

През 1959 г. се премахват околиите и се образуват 28 окръга. Села Драгиново попада 
в състава на Пазарджишки окръг. През 1979 г. при новото териториално- селищно 
устройство селото попада във Велинградската селищна система. Драгиново е кметство с 
административен персонал: кмет, секретар, счетоводител, инспектор по бюджета, военен 
отчет, данъчен агент, деловодител, строителен техник. Спуснатият бюджет е на 
разположение  на местното управление 
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3. Природни фактори и условия 

3.1.Релеф 

Велинград е разположен в долината на река Чепинска.  Средната надморска височина 
на град Велинград  е 755 м, а на село Драгиново  – 792 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 

Градът има планински климат. Намира се в европейско-континенталната климатична 
област, на границата с континентално-средиземноморската област. Лятото е прохладно и 
краткотрайно, а зимата — мека и продължителна. Валежите са сравнително малко. През 
пролетта и началото на лятото са по-обилни, в края на лятото и есента е по-сухо. 
Снеговалежите са достатъчни и задържането на снежната покривка е продължително (до 150 
дни). Снежната покривка е устойчива и дебела. 

Средногодишната температура на въздуха за Велинград (по данни от ХМС-
Велинград), е +8,8°С.  Най-топъл месец е юли, когато се наблюдават най-високите средно 
месечни температура - +18,6°С (Велинград). Средно месечната минимална температура е  
през месец януари  (-2,3°С за Велинград). през останалите зимни месеци – декември и 
февруари – тя е положителна. 

Мъгли и скорост на вятъра 

Броят на дните с мъгла в гр. Велинград  са  36,9 дни годишно. Средно месечно за 
Велинград се падат по 2,1 дни. Най-много мъгливи дни според данните от станция 
Велинград (5,5) са през месец декември.  

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. 

Максималният брой на дните с мъгла през годината за Велинград са 72 дни. Най-
много мъгливи дни във Велинград има през м. октомври (17 дни). Най-малко мъгли във 
Велинград се наблюдават през м. август (3 дни). Средната месечна относителна влажност 
на въздуха за град Велинград е 75 %, като най-висока е през месец декември – 83%, а най-
ниска през август – 65 %. 

Ветрове  

Скоростта на вятъра обуславя мекия климат в града и част от селищата в общината. 
Общо взето Чепинската котловина е защитена от ветровете, защото е съсложена от всички 
страни с планини и планински възвишения. Преобладаваща посока на вятъра е – 
североизток. Средногодишна честота на тихо време /безветрие/ - 59,80 %. 

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 действието на 
северозападният вятър, свързано с валежите. Местните хора знаят – явят ли се мъгли над 
Арабчал и Каменица – ще вали. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE
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Средногодишната скорост на вятъра за Велинград е 1,5 м/сек. Общо взето средно 
месечната и годишна скорост на вятъра е равномерна. 

Метеорологичната характеристика въздейства пряко върху санитарно-курортния 
комфорт на почиващите във Велинград и общината. Мекият климат способства за развитието 
на отдиха, като цяло. 

Климатът на термалния център Велинград и на района му е здравословен, мек и 
подходящ за климатолечение и профилактика. 

3.3. Води 

Водни ресурси в района на Велинград - реки, карстови и минерални извори – има в 
изобилие. Те са фактор за определянето местоживеенето на хората, стопанската им дейност, 
за развитието на туризма като цяло. Многобройните бистри планински потоци и рекички се 
обединяват в Чепинската река. По-важните ѝ протоци са Грънчарица, Луковица, Лепеница, 
Мътница и Требетущица. Във Велинград има редица карстови извори . 

3.4. Инженерна геология, хидрология 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 над група (установена северозападно от Сърница). 
Дебелината на над групата 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. 

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”. 

От физико геоложките явления и процеси най-широко са разпространени: Карста;  
Сипеите; Срутищата. 

Процесите на карстификация са силно развити в мраморите от Добростан-ската свита. 
Срещат се както повърхностни форми: - Губилища; - Понори, и др., така и подземни форми: - 
Пещери (Мократа пещера). 

Срутищата и сипеите се срещат по проломите и ждрелата на реките прорязващи 
метаморфния скален масив. Масивът е силно напукан вследствие претърпяната тектонска 
обработка. На места са образувани скални потоци и реки. 

Хидрология 

Основната дренажна артерия на двете селища  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”. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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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. 

В началото на кв. ”Чепино” приема и водите на карстовият извор “Клептуза” (580 – 
1160 л/сек). От ляво в кв. ”Лъджене” 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. 

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”. 

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, Лъджене, 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. 

Велинградският термоводоносен басейн е един от най-крупните и сравнително добре 
проучени в цялата южнобългарска термална област. Водните му ресурси възлизат на не по-
малко от 160 л/сек., от които 150 л/сек. са разкрити и подготвени за експлоатация. Огромните 
ресурси на този басейн са съсредоточени на територията на Велинград 140 л/сек. или 80 %. 
Половината от тези ресурси се падат на Чепинското находище, което има голяма 
радиоактивна мощност , превишава два пъти мощността на Нареченското находище. 
Минералните води на Велинград в количествено и качествено отношение съчетават 
едновременно курортните възможности на водите в Хисар, Баня – Пловдивска област  и 
Нареченски бани – община Асеновград. 

 

Табл:1. Хидротермални находища 
Находища Извори Дебит l/s Температура °С Минерализация      

mg/l 
Радиоактивност    

/в Емани/ 
Чепино 18 70 22 – 48 0,20 – 0,24 68 – 73 
Лъджене 48 35 22 – 60 0,20 – 0,60 4 – 17 

Каменица 11 30 53 – 90,5 0,65 – 0,82 6 – 18 
       Източник: Общинска администрация Велинград 

 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  19 
  

 

Сумарният дебит на естествените извори е около 110 л/сек с температура от 220 С до 
780 С. Чрез сондажи дебита се увеличава на около 130 – 150 л/сек, а температурата достига 
до 910 С. 

Всички води са хидрокарбонатни, натриеви, флуорни, сулфатни и др. с променлив 
йонен състав. Съдържанието на аниони и катиони в различните извори е различно. 

Минералните води имат още в състава си голямо разнообразие от редки и разсеяни 
елементи. Водоизточниците са групирани в трите квартала на града. В разположението им 
съществува температурна и геохимична зоналност. От юг към север нараства температурата, 
солевото съдържание, количеството на сулфатите, натрия, флуора и силициевия диоксид. 
Горещите води съдържат и сулфиди. 

В квартал Чепино се намира един от най-големите термални извори в страната с 
дебит над 60 л/сек. Водите са алкални (карбонатни, сулфатни, натриеви) и флуорни с ниска 
минерализация до 0,24 г/л и температура до 480 С. Отличават се с повишена радиоактивност 
от 70 до 80 емана. Съдържат сравнително повишени концентрации на волфрам, сребро и др. 

В квартал Лъджене, по долината на река Луковица има 42 минерални извора и 6 
сондажа. Температурата на водите нараства от запад на изток от 220С до 660С. По състав 
водите са предимно флуорни. От микроелементите присъстват антимон, индий и арсен. 

В квартал Каменица се намират най-горещите минерални води с температура до 910 
С. Те са сулфатно-хидрокарбонатни, натриеви флуорни (флуорид от 7 до 12 mg/l), силициеви 
(мета-силициева киселина – до 137 mg/l) и с по-висока обща минерализация до 0,82 g/l. 
Някои води имат хидросулфиди. От микроелементите се съдържат стронций, волфрам, 
галий, антимон, арсен и др. 

Водните запаси и източници в района на двете селища  – 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. 

3.5. Полезни  изкопаеми 

Районът не е богат на полезни изкопаеми, като изключим добрите залежи от 
представителите на нерудните изкопаеми като: - мрамор; гранит и др. Оскъдните находища 
от нерудни полезни изкопаеми не се експлоатират ефикасно. Единствено добивът на мрамор 
има стопанско значение. Най-известното мраморно находище Лепеница се намира на 12 км 
на юг от Велинград. Експлоатира се от “Чепино”ЕАД. Годишният добив е от 3000 куб.м. 
мрамор. 

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 района на Мечкина река. В тихите заливни места на реките 
Чепинска, Мътница, Абланица, Лепеница и др., се добива пясък и чакъл.  

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. 
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Растителността в района на общината е ценен източник на дървесина, фураж, 
хранителни продукти, лечебни растения и др. 

Различните растителни съобщества имат климатична, вододайна, водноохранна и 
почвозащитна средообразуваща, санитарно-хигиенна и др. роли. 

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” по 
две директиви – за местообитанията и за птиците. 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. 

3.7. Селищни паркове и градини  

Площите за озеленяване на територията на град Велинград е 249.791 дка. Обектите на 
зелената система са съсредоточени предимно в квартал Лъджене – 55 % от общата зелена 
площ. Останалите части на града са бедни на паркове и градини, като има само един по-
голям парк покрай реката. 

Централните зелени пространства са добре поддържани, за разлика от тези в 
периферните части на града. Неподдържаните паркове са около 60 % от зелените 
пространства. Зелените плочи в квартал Каменица представляват само 12 % от общата зелена 
площ, а в квартал Чепино – 33 % от общата зелена площ. Алейната мрежа в зелените площи е 
най-добре развита в квартал Лъджене, следван от Чепино. Със слабо развита алейна мрежа се 
характеризира квартал Каменица, където пешеходните алеи заемат почти три пъти по малка 
площ от тези в другите два квартала. 95 % от алеите са с настилка. 

В Каменица няма по-голяма зелена площ от 4 дка, а в Чепино единствена градина, но 
не по поддържана площ и използваемост, е Клептуза. Лесопарковите територии в границите 
на града и зелените площи-улична регулация са 61 % от общата зелена площ на града и 80 % 
от общата вегетативна площ. Лесопарковете в Лъджене са 88 дка или 81 % от всички, 
другите 19 % дка се дължат на лесопарк и езеро Клептуза. 

Площите над 2 дка съставляват 34% или 99 дка от общата зелена площ и 33.70% - 68 
дка от общата вегетативна площ. Зелените площи над 4 дка са 22% от общата и вегетативна 
площ на цялата система. 

По данни на Общинска администрация разпределението на зелените площи в гр. 
Велинград е общо 177.27 дка, като по квартали е:  

• квартал  “Каменица 21.9 дка; 
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• квартал “Лъджене” – 96.79 дка; 

• квартал “Чепино” 58.58 дка.  

При норматив от 12 кв. м на жител в нормите е Лъджене, недостигът за Каменица е   
93 дка, за Чепино – 37 дка, което означава, че и в двата квартала е необходимо изграждане на 
парк. Неравномерно е разпределението по квартали не само по отношение на обезпеченост, 
но и по функционален характер, предназначение, структура, участие на вегетативна площ. В 
Каменица 60% от общата озеленена площ за квартала са от озеленяване - улична регулация, 
като от нея 54% е вегетативна площ. Тези площи са 26% от общите за града и 24% от общата 
вегетативна площ. 

90% от зелените площи и зоните за отдих в град Велинград включват:  

• парк “Двореца” - в централната част на града в квартал “Лъджене”;  

• парк “Клептуза” - в южната част на града в кв. ”Чепино”; 

• парк “Вельова баня” - в западната част на града, кв. ”Лъджене”;  

• “Централен градски парк”; 

• градина “Финансовото”; 

•  градинка срещу къщата на Н. Гяуров; 

• зелената площ кв. 211 /Еделвайс/. 

Емблематични за Велинград са площи като „Клептуза”, „Двореца”, „Бор”, „Вельова 
баня”. За съжаление в някои части парковете на Велинград са занемарени алеи, изоставени и 
неблагоустроени площи с голям потенциал за развитие, липсват достатъчно елементи на 
достъпна среда за хора в неравностойно положение. На някои места липсва алейна настилка 
и оформяне на зелените площи и цветните насаждения. 

Основни проблеми са неефективната зелена система, неравномерното разположение 
на зелените площи по квартали, площ, функционален характер и обезпеченост с м2 на жител. 

Село Драгиново е представено от Селищен парк – до кметството. 

Като добра практика на общинското ръководство е подписаният на 24 юли 2015 г. 
договор от кмета на общината за допълнително финансиране на ремонти в още два парка във 
Велинград – Парк „Сярна баня” и Парк на народните будители /изгорялото училище в 
Каменица/ – Стойността на допълнително договорения безвъзмезден за общината финансов 
ресурс е 255 250 лв.   В проекта се включва и облагородяване с нови дървета, храсти, цветя 
на парковете срещу Гара „Юг“ Велинград, пред магазин „Фреш“, пред болницата, Триъгълна 
градинка, с което ще повишим чувствително зеленият облик на града. 

3.8. Защитени територии 

Защитените територии са предмет на аналитичните проучвания поради специфичните 
устройствени режими, които се прилагат по отношение на стопанисване (управление) и 
експлоатация. 

Защитени територии попадащи в землищата на гр. Велинград и с. Драгиново – (данни 
на РИОСВ Пазарджик – “Регионален доклад за състоянието на околната среда – 2014 г.”) са: 

• ЗМ „Бялата скала” - обявена със Заповед № 2194/12.12.1968 г. и 
прекатегоризирана със Заповед № РД-412/ 03.04.2003 г. и има площ от 86,6 ха. Цел на 
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обявяване: опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на гр. Велинград, 
община Велинград. Контрол върху режима на ЗМ упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ „ Калпазанов гроб” - обявена със Заповед № 2194/12.12.1968 г. за историческо 
място и после е прекатегоризирана със Заповед № РД-413/03.04.2003 г. Има площ от 16.2 ха 
и се намира в землището на гр. Велинград, община Велинград. Контрол върху режима на ЗМ 
упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ „Клептуза” - обявена със Заповед № 407/09.02.1966 г. с цел: опазване на 
характерен ландшафт. Има площ от 412.0 ха. ЗМ се стопанисва и охранява от ДЛС 
„Ракитово” под контрола на РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ „Милеви скали” - обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. за историческо 
място и прекатегоризирана със Заповед № РД-404 /03.04.2003 г. за опазване на характерен 
ландшафт. Има площ от 115.1 ха и се намира в землищата на с. Драгиново, община 
Велинград и с. Семчиново и с. Симеоновец, община Септември. Контрол върху режима 
упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ ”Суха лъка І” - обявена със Заповед №3813/12.12.1974 г. и прекатегоризирана 
със Заповед № РД-377/ 03.04.2003 г. с цел – опазване на характерен ландшафт. Има площ от 
5.8 ха и се намира в землището на Велинград, община Велинград. ЗМ се стопанисва и 
охранява от ДЛС „Чехльово”. Контрол върху режима упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ ”Суха лъка II” - обявена с цел – опазване на характерен ландшафт, съгласно 
Заповед № 3813/12.12.1974 г. Има площ от 3.2 ха и се намира в землището на Велинград, 
община Велинград. ЗМ се стопанисва и охранява от ДЛС „Чехльово”. Контрол върху режима 
упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ ”Тодин гроб” - обявена със Заповед №913/08.04.1972 г. и прекатегоризирана 
със Заповед №РД-402/2003 г. с цел – опазване на характерен ландшафт. Има площ от 5.0 ха и 
се намира в землището на гр. Велинград, община Велинград. Контрол върху режима 
упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ ”Филибелийска поляна” - обявена за опазване на рядък растителен вид 
планински божур, съгласно Заповед №408 /03.04.2003 г. Има площ от 1.2 ха и се намира в 
землището на Велинград. Контрол върху режима упражнява РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ ”Хайдушки кладенец I” - обявена със Заповед № 22/08.01.1981 г. и 
прекатегоризирана със Заповед № РД-380 /03.04.2003 г. с цел - опазване на характерен 
ландшафт. Намира се в землището на гр. Велинград, община Велинград. Има площ от 10.2 
ха. ЗМ се стопанисва и охранява от ДЛС „Алабак”. Контрол върху режима упражнява 
РИОСВ – Пазарджик; 

• ЗМ ”Чибуците” - обявена за опазване на единственото у нас находище на 
върболистен тъжник със Заповед №2509.01.1989 г. Има площ от 4.8 ха и се намира в 
землището на Велинград, община Велинград. Контрол върху режима упражнява РИОСВ – 
Пазарджик. 

• ЗМ „Арап чал” - обявена със Заповед №196/19.03.1981 г. - площ 220.8 ха. Цел на 
обявяване: опазване на застрашени видове - глухар и лещарка. Намира се в землището на с. 
Света Петка, община Велинград (една малка част попада в землището на гр. Велинград). ЗМ 
се стопанисва и охранява от ДЛС „Алабак”. Контрол върху режима упражнява  РИОСВ – 
Пазарджик. 
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 4. Демографско развитие 

Демографски параметри и политиката на човешки ресурси  

Методика на изследването. Демографската характеристика на град Велинград и село 
Драгиново е изготвена, съгласно изискванията на нормативната уредба за разработване на 
ОУП. Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и 
структури, основни проблеми и тенденции.  

Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на социално-
икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните 
общности, така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове. С 
броя на населението (настоящо и прогнозно) се определят различните потребности на 
населението от жилища, социална и техническа инфраструктура, зелената система и др.  

Източници на информация: Национален статистически институт (НСИ),  
Териториално статистическо бюро (ТСБ) гр. Пазарджик,  Дирекция «Бюро по труда”  (ДБТ) 
гр. Велинград.  

4.1. Динамика на населението 

Характерно за демографското развитие на страната е намалението на населението 
след 1990 г. което продължава и понастоящем. Тези процеси засягат в различна степен гр. 
Велинград и с. Драгиново. Където населението в последните десетилетия намалява. 
 

   Табл.2. Динамика на населението в  - брой 
Година на преброяване Град Велинград Село Драгиново 

Население - 
брой 

Базисен индекс 
- % 

Население – 
брой 

Базисен 
индекс - % 

31.12. 1934 10782 100.0 1524 100.0 
31.12. 1946 12592 116.8 1905 125.0 
01.12. 1956 18146 168.3 2405 157.8 
01.12. 1965 20077 186.2 2596 170.3 
02.12. 1975 23848 221.2 3526 231.4 
04.12. 1985 25432 235.9 4145 272.0 
04.03. 1992 25634 237.7 4420 290.0 
01.03. 2001 24818 230.2 4658 305.6 
01.02. 2011 22602 209.6 4805 315.2 
Текуща статистика     
31.12. 2011 22500 208.7 4801 315.0 
31.12. 2012  22316 207.0 4795 314.6 
31.12. 2013  22165 206.0 4766 312.7 
31.12. 2014 21942 203.5 4753 311.9 
31.12. 2015 21692 201.2 4714 309.3 

   Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 

От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението в град 
Велинград:  

• Период на нарастване по естествен и механичен прираст 1934 – 1992 г.  
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• Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени 
структури след 1992 г. 

За село Драгиново се очертават също два периода в динамиката на населението, но с 
различен период: 

• Период на  плавно нарастване по естествен път – 1934-2011 г.; 

• Период на съвсем слабо намаляване на населението след преброяването от 2011 г.  

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на 
последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на 
населението в страната. Показателите за общо демографско развитие на град Велинград и с. 
Драгиново ги поставят в сравнително по-благоприятни позиция спрямо другите общини от 
област Пазарджик.  

За периода между двете преброявания населението на град Велинград намалява с 
– с 2216 души  (-8.9 %), като прираста на намалението е с по-високи стойности от средните 
за страната и Южния централен район и малко по-ниски от област Пазарджик. През този 
период населението на с. Драгиново нараства с 147 души  (3.2%), нещо нетипично за 
страната през последното преброяване, дължащо се на положителният естествен прираст.  

 

Табл.3.  Население гр. Велинград и с. Драгиново  към 1. 02. 2011 година. 
Статистически район, област, 

община, населени места 
Население към: Прираст 

01.3.2001 01.2.2011 брой % 
БЪЛГАРИЯ 7 928 901 7 364 570 -564 331 -7,1 
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН  1608102  1479373  -128729 -8,0  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  310723  275548  -35175 -11,3  

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 42722 40707 -2015 -4,7 
гр. ВЕЛИНГРАД 24818 22602 -2216 -8,9 
с. ДРАГИНОВО 4658 4805 147 3,2 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.  
 
 

По данни на текущата демографска статистика на НСИ населението в периода 2011 – 
2015 г. намалява и в двете населени места, във Велинград с  808 души (3.8 %), а в с. 
Драгиново само с 87 души (1.8 %).  

Към 31.12. 2015 г. град Велинград има население от 21 692 души (13.2 % от градското 
население в областта) и се явява 2-ри град по-население в област Пазарджик от общо 13 
града, след областният център гр. Пазарджик (69 384 д.).  

Към 31.12. 2015 г. село Драгиново има население от 4 714 души и се явява най -
голямото село в община Велинград, област Пазарджик и Южния централен район и 5-
то по големина в страната, след с Лозен (6 250 д.), общ София -столица, с. Айдемир (5 727 
д.), общ. Силистра, с. Бистрица (4 979 д.), общ. София - столица и с. Казичене (4 737 д.),  
общ. София – столица.  

Според броя на населението им съгласно Наредба № 7 МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила 
и нормативи за устройство на отделните видови територии и устройствени зони двете 
населени се категоризират,  както следва: малък град - Велинград – 21 962 д. и голямо село – 
с. Драгиново – 4 714 д.  
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4.2. Основни демографски процеси 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 
основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В двете населени места 
са:  

Табл.4.  Естествено и механично движение на населението в град Велинград ( брой) 
Години Родени Умрели Естествен 

прираст 
Заселени Изселени Механичен 

прираст 
2011 273 303 -30 157 242 -85 
2012 243 333 -90 159 249 -90 
2013 231 315 -84 187 258 -71 
2014 231 350 -119 191 295 -104 
2015 234 333 -99 181 332 -151 

На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст 

Заселени Изселени Механичен 
прираст 

2011 12,1 13,5 -1,3 7,0 10,8 -3,8 
2012 10,9 14,9 -4,0 7,1 11,2 -4,0 
2013 10,4 14,2 -3,8 8,4 11,6 -3,2 
2014 10,5 15,9 -5,4 8,7 13,4 -4,7 
2015 10,7 15,2 -4,5 8,3 15,2 -6,9 

  Източник: НСИ 

Табл.5.  Естествено и механично движение на населението в с. Драгиново ( брой) 
Години Родени Умрели Естествен 

прираст 
Заселени Изселени Механичен 

прираст 
2011 57 48 9 12 24 -12 
2012 49 43 6 3 15 -12 
2013 40 42 -2 7 34 -27 
2014 49 40 9 14 36 -22 
2015 45 51 -6 11 44 -33 

На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст 

Заселени Изселени Механичен 
прираст 

2011 11,9 10,0 1,9 2,5 5,0 -2,5 
2012 10,2 9,0 1,3 0,6 3,1 -2,5 
2013 8,4 8,8 -0,4 1,5 7,1 -5,6 
2014 10,3 8,4 -1,9 2,9 7,6 -4,7 
2015 9,5 10,8 -1,3 2,3 9,3 -7,0 

   Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 

Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението 
на град Велинград  през последните години е с  тенденция на намаляване (2011 – 2015 г.). В 
града през 2011 г. г. са родени 273 деца (12.1‰), а през 2015 г. 234 деца (10.7‰). В село 
Драгиново също имаме намаляване на раждаемостта  в периода (2011 – 2015 г.), където 2011 
г. г. са родени 57 деца (11.9‰), а през 2015 г. 45 деца (9.4‰). 

 Коефициентът на раждаемостта в страната през 2015 г е (9.2‰) и в област 
Пазарджик (9.3‰), или по този показател град Велинград и с. Драгиново имат по-
благоприятни показатели от средните за страната и за областта, съответно с 1.5 пункта 
и с 1.4 пункта за града и 0.2 пункта и 0.1 пункт за селото.  

Определящо значение за броя на живо родените деца има броят на жените във 
фертилна (детеродна) възраст (15- 49 г.), в град Велинград  – 4 466 (20.6% от населението – 
2015 г.) в с. Драгиново – 1 212 (25.7% от населението – 2015 г.). Съществено значение за 
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намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на 
родилните контингенти. В община Велинград 93.5%  от ражданията се осъществяват от жени 
на възраст 15-34 г., което е валидно и за двете населени места, но те представляват 50.6% в 
гр. Велинград и 54.4% в с. Драгиново от жените във фертилна (детеродна) възраст.  Броят на 
жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които 
влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.  

   Табл.6. Контингент на жени в фертилна (детеродна) възраст в гр. Велинград и с. Драгиново през 2015 г.  
Населено място 15 – 49 години 15 – 34 години % на жените 15-34 

години 
гр. Велинград 4466 2262 50,6 
с. Драгиново 1212 659 54,4 

   Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 

Тенденцията в развитието на раждаемостта може да бъде проследена и чрез 
разглеждане на стойностите на тоталния коефициент на плодовитост3 - 1.72 живо родени 
деца (2015 г.) за област Пазарджик – една стойност отдалечена от теоретично необходимия 
минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията – 2.1 живо родени 
деца/1 жена.  

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта.  В град 
Велинград  през 2015 г. са умрели 333 д., а коефициента на общата смъртност е (15.2‰). 
През 2014 г. са умрели 350 д.(15.4‰), 2013 г. са умрели 315 д.(14.2‰). В село Драгиново 
през 2015 г. са умрели 51 д., а коефициента на общата смъртност е (10.8‰). 

По отношение на смъртността през 2015 г. гр. Велинград и с. Драгиново са с по-
благоприятни коефициенти от средните за страната  (15.3 ‰) и  на област Пазарджик 
(15.4  ‰). 

Естественият прираст4 в град Велинград в периода 2011- 2015 г. е отрицателен,  
2011 г. (-30 души), 2012 г. (-90 души), 2013 г. (-84 души), 2014 г. (-119 души) и 2015 г.  (-99 
души). Коефициентът на естественият прираст в града през 2013 г. е (-3.8 ‰), 2014 г. е           
(-5.4‰) и 2015 г. е (-4.5‰). В с. Драгиново естественият прираст в периода 2011-2015 г. е 
отрицателен след 2013 г. и достига до (-1.3‰) през 2015 г.  

През 2015 г. в област Пазарджик естественият прираст е (-6.1‰) и в страната (-6.2‰), 
или по този показател гр. Велинград и с. Драгиново са с по-благоприятни показатели от 
средните за областта, района и страната.   

 

   Табл. 7. Коефициент на естествения прираст 2011-2015 г. (в промили -   ‰) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
България  -5,1 -5,5 -5,2 -5,7 -6,2 
Южен централен район  -4,5 -4,7 -4,5 -5,2 -5,7 
Област Пазарджик -4,6 -4,5 -4,2 -5,3 -6,1 
Община Велинград -0,4 -0,9 -1,7 -3,1 -4,2 
Град Велинград -1,3 -4,0 -3,8 -5,4 -4,5 
Село Драгиново 1,9 1,3 -0,4 -1,9 -1,3 

  Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 

                                    
3 Тотален коефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти за плодовитост през 
съответната година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си фертилен 
(детероден) период, ако се запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година. 
4 Разликата между ражданията и умиранията. 
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Влошената характеристика на възпроизводствените процеси макар и с по-ниски 
показатели от повечето селища в страната е трайно явление, което ще оказва въздействие 
върху социално – икономическото развитие на двете населени места и се взема под внимание 
при определяне на демографските прогнози за нуждите на ОУП на град Велинград и с. 
Драгиново.  

Механичен прираст  

Данните за вътрешната миграция на населението за показват и в девете населени 
места паказват, че изселените са повече от заселените, като механичния прираст е с 
отрицателен знак. В град Велинград през периода 2011 – 2015 г. са се заселили 875 души, а 
са се изселили 1 376 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст (- 501 
души).  В село Драгиново през периода 2011 – 2015 г. са се заселили 47 души, а са се 
изселили 153 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст (- 106 души).   

Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на населението, 
тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на 
потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 години, но и в по-дълъг 
период от време.   

Отрицателният естествен и механичен прираст в двете населени места  е потенциален 
проблем за по нататъшната жизненост на  гр. Велинград и с. Драгиново.  

4.3. Полова и възрастова структура 

Половата структура на населението на гр. Велинград и с. Драгиново не се различава 
съществено от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените преобладава над 
този за мъжете, независимо, че броят на новородените момчета е по-висок от този на 
новородените момичета. Впоследствие под влияние на редица фактори като по-високото 
смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на живота при мъжете, по-
голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова 
структура на населението. Към 31.12.2015 г. в гр. Велинград жените са 11 358 (52.4%), 
мъжете са 10 334 души (47.6%), или на 1000 мъже се падат 1 099 жени. В с. Драгиново към 
31.12. 2015 г. жените са 2 395 (50.8%), мъжете са 2 319 души (49.2%), или на 1000 мъже се 
падат 1 033 жени. За област Пазарджик съотношението е 50.9%:49.1%, а за страната  
51.4%:48.6%. 

 
   Табл. 8. Структура на населението по пол и по години към 31.12. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Град Велинград 22500 22320 22165 21942 21692 
Мъже  10734 10654 10599 10460 10334 
Жени  11766 11666 11566 11482 11358 
Село Драгиново 4801 4795 4766 4753 4714 
Мъже  2353 2354 2339 2330 2319 
Жени  2448 2441 2427 2423 2395 

   Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 40-44 години. С нарастване на 
възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на двете 
населени места. 
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  Табл. 9. Население в град Велинград по пол и възраст към 31. 12. 2015 г.  
Възраст ( в 

навършени години) 
Общо Мъже Жени 

Бр. % Бр. % Бр. % 
Общо 21692 100,0 10334 47,6 11358 52,4 
0 - 4 1182 5,4 619 2,8 563 2,6 
5 - 9 1067 4,9 547 2,5 520 2,4 

10 - 14 1143 5,3 606 2,8 537 2,5 
15 - 19 1110 5,1 536 2,5 574 2,6 
20 - 24 926 4,3 464 2,2 462 2,1 
25 - 29 1160 5,3 588 2,7 572 2,6 
30 - 34 1342 6,2 688 3,2 654 3,0 
35 - 39 1452 6,7 753 3,5 699 3,2 
40 - 44 1510 7,0 772 3,6 738 3,4 
45 - 49 1531 6,9 764 3,4 767 3,5 
50 - 54 1597 7,4 776 3,6 821 3,8 
55 - 59 1672 7,7 802 3,7 870 4,0 
60 - 64 1516 7,0 702 3,2 814 3,8 
65 - 69 1455 6,7 617 2,8 838 3,9 
70 - 74 1003 5,1 426 2,0 677 3,1 
75 - 79 868 4,0 320 1,5 548 2,5 
80 - 84 673 3,1 238 1,1 435 2,0 
85 - 89 290 1,3 82 0,4 208 0,9 

90 + 95 0,4 34 0,1 61 0,3 
  Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 
  Табл. 10. Население в с. Драгиново по пол и възраст към 31. 12. 2015 г.  

Възраст ( в 
навършени години) 

Общо Мъже Жени 
Бр. % Бр. % Бр. % 

Общо 4714 100,0 2319 49,2 2395 50,8 
0 - 4 227 4,8 117 2,5 110 2,3 
5 - 9 279 5,9 140 3,0 139 2,9 

10 - 14 314 6,7 153 3,3 161 3,4 
15 - 19 307 6,5 142 3,0 165 3,5 
20 - 24 340 7,2 181 3,8 159 3,4 
25 - 29 360 7,6 205 4,3 155 3,3 
30 - 34 395 8,4 215 4,6 180 3,6 
35 - 39 365 7,7 187 4,0 178 3,7 
40 - 44 377 8,0 199 4,2 178 3,8 
45 - 49 376 8,0 179 3,8 197 4,2 
50 - 54 326 6,9 156 3,3 170 3,6 
55 - 59 299 6,3 133 2,8 166 3,5 
60 - 64 228 4,8 101 2,1 127 2,7 
65 - 69 189 4,0 74 1,6 115 2,4 
70 - 74 131 2,8 56 1,2 75 1,6 
75 - 79 112 2,4 42 0,9 70 1,5 
80 - 84 57 1,2 25 0,5 32 0,7 
85 - 89 28 0,6 11 0,2 17 0,4 

90 + 4 0,08 3 0,06 1 0,02 
  Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 

По отношение на възрастовата структура на населението в гр. Велинград и с. 
Драгиново се потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, 
характерни за страната, но не в такива мащаби както в повечето населени места в страната. 
Налице е процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на 
абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и 
дела на населението на 65 и повече години в град Велинград, докато в с. Драгиново 
възрастното население е близо два пъти по малко от младото население.  
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   Табл. 11. Възрастова структура на населението към 31.12.2015 г. (в %) 
 0-14г. 15-64г. 65г. + 
България 14,0 65,6 20,4 
Южен централен район 14,1 65,6 20,3 
Област Пазарджик 14,9 65,5 19,7 
Община Велинград 16,3 65,8 17,9 
Град Велинград 15,6 63,7 20,7 
Село Драгиново 17,4 71,6 11,1 

   Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 
 

По основни възрастови  групи в двете населени места през 2015 г. преобладава 
населението в групата на 15-64 години, в град Велинград 13 816 д., или 63.7%, както и в с. 
Драгиново 3 373 д., или 71.6%.  В тази група има съществена разлика между града и селото.  

Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок относителен дял в с. 
Драгиново 17.4% и в гр. Велинград 15.6%.  В двете населени места възрастовата група  от 
0 до 14 години е с по-благоприятни показатели от средните за страната, района и  областта. 
Като този дял е със значително по-голям  в с. Драгиново.    

Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години в град Велинград е 4 
484 д., или 20.7% и непрекъснато расте. Коренно различна е ситуацията в с. Драгиново 
където възрастното население само 521 д., или 11.1% от населението, което е рядко срещан 
дял на токова съотношение в страната.  

 

Табл. 12. Население по възрастови групи и пол  към 31.12.2015 г.  

Населени места Общо 
Брой  Съотношение- % 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64  65+ 
гр. Велинград 21692 3392 13816 4484 15,6 63,7 20,7 

Мъже 10334 1772 6845 1717 8,2 31,6 7,9 
Жени 11358 1620 6971 2767 7,5 32,1 12,8 

с. Драгиново 4714 820 3373 521 17,4 71,6 11,1 
Мъже 2319 410 1698 211 8,7 36,0 4,5 
Жени 2395 410 1675 310 8,7 35,5 6,6 

Източник НСИ, Текуща демографска статистика 
 

Към 31.12.2015 г. общият коефициент на възрастова зависимост5 за град 
Велинград е 57.0%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се 
падат се падат 43.0% лица под 15 и 65 и повече години. За с. Драгиново  общият коефициент 
на възрастовата зависимост е много по-благоприятен 39.8%.  

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез 
коефициента на демографско заместване, които показва съотношението между броя на 
влизащите в трудоспособна възраст 15 – 19 години и броя на излизащите от трудоспособната 
възраст 60 – 64 години. Към 31.12. 2015 г. за град Велинград   това съотношение е 73.2%, а за 
с. Драгиново 134.6%.  

4.4. Етно-демографска характеристика на населението 

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 
етническо самоопределение, са 88.2% от населението в гр. Велинград и 97.2% от населението 
в с. Драгиново към 01.02.2011 г.   
                                    
5 Коефициентът на възрастова зависимост показва броят на лицата от населението в “зависимите” възрасти 
(население под 15 и на 65 и повече навършени години) на  100 лица от “независимите възрасти” (от 15 до 64 
години). Изчислява се в проценти. 
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Българската етническа група в гр. Велинград обхваща 17 581 лица, или 88.2% от 
лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8% средно за 
страната. Делът на българската етническа група в сравнение с данните за страната е по-голям 
с 3.4  п.п. В с. Драгиново българската етническа група обхваща 2 987 лица, или 64.0% от 
населението, което е значително по-малко от средното за страната.  

Ромският етнос е  вторият по численост. Към 01.02.2011 г. в гр. Велинград наброява  
1 956 души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 9.8%, при средно 4.9% 
за страната. В с. Драгиново делът на ромското население е 3.8%.  

Във Велинград ромското население е съсредоточено в два квартала:  

• Асфалтово база – първите роми се заселват около приватизираната и затворена 
Асфалтова база и махалата им получава името й - катунът Асфалтова база, който се 
разраства експлозивно.  

• Други заселници-роми от полето основават още една махала с име Анезица. Тя 
израстна върху най-красивото място на квартал Чепино, над карстовите извори наречени 
Клептуза. Кварталът им се разраства срещу течението на реката и вече отвсякъде този 
квартал опасва района на Клептуза.  

Твърди се, че в момента във Велинград живеят постоянно около 5 хил. роми.  

Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които се 
самоопределят по различен начин6 като българи, турци и роми и т.н. хората от 
малцинствените групи живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша 
инфраструктура, която на места липсва, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска 
степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, 
висока безработица, липса на спортни мероприятия и съоръжения за тяхното провеждане. 
Наличие на лоши санитарно-хигиенни условия, създаващи предпоставки за разпространение 
на епидемиологични заболявания. Това се дължи на продължителното натрупване на 
различни фактори, които в крайна сметка са довели да влошаване на условията на живот и 
социална неравнопоставеност. Необходимо е да се отбележи, че броят на ромското население 
трудно се обхваща и следи по официален път с помощта на статистически данни поради 
непрекъснатото движение на това население, както и поради факта, че голяма част от тях се 
самоопределят като турци или българи при официалните преброявания. Ромите имат 
специфичен начин на живот, които се различава от начина на живот на другите етнически и 
социални групи в България. Процесите на урбанизация не водят до възприемане на 
универсален начин на живот и поведение в обществото от тяхна страна.  
Табл. 13. Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г. 

Населени места 

Брой лица, отговорили на 
доброволния въпрос за 

етническа принадлежност            
общо 

Етническа група 
Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

Брой       
гр. ВЕЛИНГРАД 19926 17581 67 1956 107 215 
с. ДРАГИНОВО 4670 2987 135 178 187 1183 
Дял - %       
гр. ВЕЛИНГРАД 100,0 88,2 0,3 9,8 0,5 1,1 
с. ДРАГИНОВО 100,0 64,0 2,9 3,8 4,0 25,3 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 
                                    
6 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска идентичност 
публично декларират друга, не-ромска идентичност). 
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Турската етническа група е третата по численост, като към 01.02.2011 г. в гр. 
Велинград 67 лица (0.3%) са се самоопределили като етнически турци, при средно 8.8% за 
страната, а в с. Драгиново турската етническа група е 2.9%. 

Към другите етнически групи са се самоопределили 107 души, или 0.5% в гр. 
Велинград и 187 (4.0%) души в с. Драгиново.  

Лицата, които не са се самоопределили, са 1 183 (25.3%) в с. Драгиново и само 215 
(1.1%) в град Велинград.  

Основни изводи: 

• Град Велинград и с. Драгиново имат по-благоприятни коефициенти на раждаемост  
от средните за страната и на област Пазарджик;  

• По отношение на смъртността гр. Велинград и с. Драгиново са с по-благоприятни 
коефициенти от средните за страната и на област Пазарджик. 

• Естественият прираст в гр. Велинград и с. Драгиново е с по-благоприятни 
показатели е  от средните за областта, района и страната;  

• През последните години и в двете населени места механичният прираст е 
отрицателен; 

• Налице е процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на 
абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и 
дела на населението на 65 и повече години в град Велинград, докато в с. Драгиново 
възрастното население е близо два пъти по малко от младото население;  

• В двете населени места възрастовата група  от 0 до 14 години е с  по-благоприятни 
показатели от средните за страната, района и  областта; 

• Ромската етническа група в гр. Велинград  е с относителен дял 9.8%, при средно 
4.9% за страната.  

4.5. Прогноза за демографското развитие на гр. Велинград и с. Драгиново 

Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население в 
перспектива през определен период. Информационното им съдържание се състои от данни за 
очакваната обща численост на населението по пол и възраст в края на всяка от годините на 
прогнозния период. По своята същност те представляват едно предполагаемо развитие на 
населението, което почива на определени хипотези за очаквана фертилност, смъртност и 
миграционни движения през определения период. 

Глобалните процеси също влияят за съществените изменения в демографското, 
брачното и фертилното поведение на населението. Към тези промени следва да прибавим 
интензивната икономическа емиграция.  

Националният статистически институт (НСИ) е разработил три сценария (хипотези) 
на  дългосрочна  прогноза за демографското развитие на страната в перспектива до 2060 
година. Вариантите на демографската прогноза са съобразени с методологията и 
количествените хипотези за възпроизводствените процеси на населението, разработени от 
Евростат. И в трите варианта се запазват тенденциите към намаляване и застаряване на 
населението в страната и в частност и в област Пазарджик в състава на която са Велинград и 
с. Драгиново. Тази прогноза може да послужи частично при разработване на Общия 
устройствен план, тъй като постановките й не могат да се приложат еднозначно, особено за 
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по-малките населени места. Затова авторският колектив е изготвил адаптирана прогноза, в 
която прогнозното население на населено място е изчислено в три варианта-песимистичен, 
реалистичен и оптимистичен. 

Източници на информация 

Източници на информация, използвани при прогнозата за демографското развитие на 
Велинград и Драгиново: Национален статистически институт (НСИ), Териториално 
статистическо бюро (ТСБ) гр. Пазарджик, Агенция по заетостта (АЗ), 

Основната категория на населението, използвана при разработките на прогнозните 
варианти са данните за категорията «обичайно живеещо налично население» в гр. 
Велинград и с. Драгиново (база 2015 г.).  То се състои от три основни под категории 
население: обичайно живеещо налично население; временно отсъстващи в друго населено 
място в страната; временно отсъстващи от страната.  

Обхват на прогнозата 

Териториален обхват – град Велинград и с. Драгиново 

Прогнозен период – 2015 – 2035  г. 

Модели за демографско развитие 

Базови модели: 

• Песимистичен – (нисък). При този вариант развитието на населението е 
прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в селищата 
от общината; 

• Реалистичен  – (среден, тенденциален).Този вариант се съобразен със сегашното 
социално-икономическо развитие на общината;  

• Оптимистичен - (висок). При този вариант се предполага, че демографското 
развитие ще протича при благоприятни социално-икономически промени в селищата на 
общината. 

Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е икономически 
и социално обусловен, но в основата му са преди всичко демографските фактори – 
раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст. 

Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият стандарт 
играят важна роля за демографското развитие. 

Демографските проблеми на гр. Велинград и с. Драгиново са свързани с цялостното й 
социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните 
структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство, отрицателен 
механичен прираст, влошена полово-възрастова структура на населението, макар и не на 
такова ниво каквото е в повечето населени места на страната. 

Прогнозни разчети 

Разработените прогнози (хипотези) имат конвергентен характер и отразяват общите 
тенденции в демографското развитие на страната и в частност в гр. Велинград и с. 
Драгиново. Тяхната реализация (ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от формите 
за регулиране чрез осъществяваната демографска и социално-икономическа политика в 
страната, а също и от международните икономически условия. Прогнозите са разработени на 
базата на раждаемостта (фертилното поведение на жените), смъртността, естественият и 
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механичният прираст. И при трите варианта естественият прираст и  отрицателни, но в края 
на прогнозният период постепенно забавят негативния си ефект. При механичният прираст в 
реалистичния вариант в края на периода е нулев, докато в оптимистичният вариант 
механичният прираст е положителен.  И в трите варианта се потвърждава тенденцията към 
намаляване и застаряване на населението.  

Перспективен брой на постоянното население в град Велинград 

Според трите варианта броят на населението в града ще е следният: 

          Табл. 14. Прогнозен брой на населението в град Велинград 2015 – 2035 г. 
Варианти 2015 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен 21692 20542 19937 19342 18742 

Реалистичен 21692 20652 20125 19650 19200 

Оптимистичен 21692 20842 20517 20164 19840 

 
По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 

Песимистичен – 18 742 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 2 950 д., или с 
13.6 %; 

Реалистичен (Тенденциален- среден) – 19200 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния 
период с 2 492 д., или с 11.5  %; 

Оптимистичен – 19 840 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период съответно с 1 
852  д. или с 8.5 %. 

Перспективен брой на постоянното население в с. Драгиново 

Според трите варианта броят на населението в селото ще е следният: 

          Табл. 15. Прогнозен брой на населението в с. Драгиново 2015 – 2035 г. 
Варианти 2015 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен 4714 4544 4500 4450 4300 

Реалистичен 4714 4560 4580 4550 4500 

Оптимистичен 4714 4690 4700 4750 4800 

 
По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 

Песимистичен – 4 300 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 414 д., или с 
8.8%; 

Реалистичен (Тенденциален - среден) – 19200 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния 
период с 214 д., или с 4.5%; 

Оптимистичен – 4 800 д. (2035 г.). Увеличение за прогнозния период съответно с 86  
д., или с 8.5%. 

Временно население 

Леглова база 

Легловият фонд е разпределен в балнеоложки центрове и хотели, семейни хотели, 
къщи за гости и стаи за гости. 
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Установяването на количествените параметри на базата за настаняване е нерешена 
задача не само за Велинград. По данни от националната статистика, към 2015 г.  
града/общината  е разполагала с общо 2 907 легла/в 26 места за настаняване, от които 22 
хотела с 2 681 легла.  

Третирайки величините от Стратегията за развитие на устойчив туризма на 
територията на община Велинград и Велинградския туристически район за най-меродавни 
общият леглови фонд на стопанския туризъм в община Велинград е 4 500 постоянни 
места/легла за настаняване, от които около 90 %  са на територията на гр. Велинград, 
разпределен в балнеоложки центрове, хотели, семейни хотели и къщи за гости. Според 
последни данни на общинската админинстрация броят на леглата за настаняване е над 9 000 
легла. Все още има не категоризирани квартири, главно в частния сектор, което позволява 
развитието на “сенчест бизнес”. Авторският колектив се спира на прогноза за около 12 000 
легла в периода до 2035 г, взимайки под внимание инвестиционния интерес към 
построяването на нови средства за настаняване, основно хотели.   

Град Велинград е балнеоложки център с международна известност, което го прави 
посещавано място както от български, така и от чуждестранни туристи. През летните месеци 
на активния туристически сезон през миналия век градът е нараствал с 3-4 пъти по брой на 
население, бил около 100 хил. души заедно с почиващите.   

Балнеоложкият туризъм, който е приоритетен се развива основно в хотелите и 
санаториумите. Семейният отдих има развитие предимно в малките частни хотели и 
квартири които не са обект на наблюдение от страна на НСИ.  

От приведените факти и данни е видно, че гр. Велинград  е сред градовете с пулсиращ 
брой на пребиваващите, свързан със сезонността и мащабите на балнеолечението. Това 
оказва значително влияние върху потребностите за развитие на социалната и техническата 
инфраструктура.  

Авторският колектив приема, че през активните туристически месеци юни, юли и 
август легловият фонд на туристическите заведения в града към 2035 г. ще се запълва на 100 
%, или 12 00 легла ще се използват от почиващите през активните месеци. Веднага трябва да 
подчертаем, че туристическият поток се отличава с изразена сезонност. Налице е предимно 
лятно присъствие – силни са месеците юни, юли и август. Същото се отнася да уикендите, 
студентските и  ученическите ваканции.  

За това предлагаме да се работи с общо население към 2035 г. по вариант 
реалистичен: 19 200 (постоянно население) + 12 000 ( временно население - провеждащо 
балнеолечение и рекреация) + 500 души посещаващи ежедневно града от други 
населени места, като базата общо население в гр. Велинград е 31 700 души. 

4.6. Заетост и безработица 

На ниво населено място не се събира официална информация за заетите и безработни 
лица. За целта се работи с данни на общинско ниво.  

Заетост  

Заетите лица на в община Велинград7 са 6203 д. и намаляват с 550 души спрямо 2014 
г.  

По икономически дейности   през 2015 г. най - много са заетите в третичния сектор – 

                                    
7  Данни 2015 г. Отдел „Статистически изследвания“ Пазарджик 
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64,9%, представен основно от търговията и ремонт на моторни превозни средства - 24.1, 
хотелиерство и ресторантьорство  21,2 % ,  преработващата промишленост - 25.1 %, и селско 
и горско стопанство – 5,9%, което е видно от по-долната таблица: 

 

Табл.16: Заети лица в община Велинград 
Икономически дейности (А 21) 2014 г. 2015 г. 

Общо 6 759 6 203 
Селско, горско и рибно стопанство 348 366 
Добивна промишленост .. - 
Преработваща промишленост 2 156 1 556 
Производство на ел. и топл. енергия и на газ 7 .. 
Доставяне на води, канал.услуги и др. .. .. 
Строителство 115 162 
Търговия и ремонт на МПС 1 560 1 492 
Транспорт, складиране и пощи 234 228 
Хотелиерство и ресторантьорство 1 243 1 318 
Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 72 57 
Операции с недвижими имоти 58 42 
Проф. дейности и научни изследвания 113 93 
Административни и спомагателни дейности 49 51 
Образование 7 9 
Хуманно здравеопазване и социална работа 594 596 
Култура, спорт и развлечения 20 26 
Други дейности 100 115 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ Пазарджик 
 

За съживяване на икономиката е необходимо модернизиране на производствената 
база, внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентоспособност и по- 
добро качеството на произвежданите продукти, а от там по-висока заетост. 

Безработица 

Финансовата криза и настъпилата икономическа рецесия доведе до нарастване на 
безработицата. Коефициентът на безработицата на населението в община Велинград   за 
периода 2007-2011 г. е с много по-високи стойности от средните за страната, ЮЦР и 
област Пазарджик, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 20.81 %. В резултат 
на финансовата криза през следващите години настъпва повишаване на показателя до 26.06 
% и 28.96 % съответно за 2010 г. и за 2011 г., при стойности средно за страната съответно 
9.47 % и 9.67 % и за област Пазарджик 12.43 % и 13.67 %. 

Какво е състоянието в настоящият момент в общината . То може да се отчете като 
много тревожно. При средно за страната в края на 2015 г. 10% /14,3% област Пазарджик/  и 
8% за 2016 г. /11,4% област  Пазарджик/. 
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Табл.17: Ниво на безработица 

 

Иконом. 
активни 

лица 
/ брой / 

Регистр. 
безра- 
ботни 

/ брой / 

Постъпили 
на работа 
през мес. 
/ брой / 

Регистр. 
безр. 

до 29 г. 
вкл. 

/ брой / 

Регистр. 
безр. с 
рег.>1 

год. 
/ брой / 

Свободни работни 
места 

Брой 
безр. 

за едно 
СРМ 

Равнище 
на 

безработица 
/  %  / 

Област 
31.12.2015 
/31.12.2016 Заявени 

В края на 
месеца 
/ брой / 

  
през 
мес. 

  / брой / 
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

БТ-Велинград 22 109 6 978 137 1 084 4 212 88 83 30 31,6 
Велинград 14 245 4 776 69 777 3 129 55 69 21 33,5 

БТ-Велинград 22 109 6 019 126 912 3 390 58 195 17 27,2 
Велинград 14 245 4 097 61 625 2 626 19 93 20 28,8 

Източник: Агенция по заетост 
 

Много висок е дела на регистрираните безработни до 29 години-15% и още повече, 
че 56% от регистрираните безработни с регистрация над една година/. 

Изводи: 
• Сравнено с останалите общини от Пазарджишка област общината има най-

висока стойност на коефициента на безработица през периода 2007 – 2011 г. Това важи и 
към момента , като общината е изпреварена през 2016 година само от община Сърница. 

• Необходимо  е  инвестиране  в  развитие  и  повишаване  качеството  на  
човешкия капитал; усилията трябва да се насочат към повишаване на качеството на 
работната сила и осигуряване на заетост на дългосрочно безработните лица и на 
безработните младежи до 29 г., които са двете най-засегнати от кризата групи от 
населението, а също и към подобряване на съответствието между търсенето и предлагането 
на труд. 

Доходи 

Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на 
домакинствата. Средната годишна работна заплата в общината   през 2011 г. е     5 130 
лв. и е една от ниските в страната (с 1 597 лева по-ниска от средната за страната). От 
приложената таблица е видно, че общината изостава от средната заплата за страната, ЮЦР 
и област Пазарджик, като увеличението на работната заплата за 2011 г. в сравнение с 2010 
г. е с 4.1%. 

 

 Табл.18: Средна годишна заплата в община Велинград–  лв. 
 

Район, област, община 
години 

2007 2008 2009 2010 2011 2015 

България 4402 5479 6172 6540 6727 9490 

Южен централен район 4203 5268 5835 6197 6541 8458 
 Област  Пазарджик 4352 5234 5620 6087 6328 8006 

Община Велинград 3473 4184 4626 4929 5130 6320 

           Източник: НСИ 
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5. Културно наследство  

При разработването на този раздел са ползвани: 

• Списък на недвижимите културни ценности на територията на град Велинград и 
неговото землище, предоставен от НИНКН; 

• Списък на военните паметници, предоставен от Община Велинград; 

• Списък на археологическите обекти на територията на землищата на гр. Велинград 
и с. Драгиново, предоставен от Национален археологически институт с музей към БАН; 

• Информация предоставена от Община Велинград; 

• Стратегически план за развитието на културния туризъм в България (2009 г.);  

• Национална схема на културните маршрути в България (1999 г.). 

Настоящият раздел е изготвен съгласно плановото задание за изработване на ОУП на 
гр. Велинград и с. Драгиново. Анализът и оценката на културното наследство за целите на 
ОУП са извършени в съответствие с препоръките на НИНКН при съгласуването на 
плановото задание, методическите указания на НИНКН за разработване на опорните 
планове, схемите и обяснителните текстове към тях по отношение на културното наследство 
и дефинициите и постановките на Закона за културното наследство. 

Анализът на културното наследство в ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново изследва 
и оценява неговото място в територията на града и ситуирането му в националната и 
европейската мрежи на културните маршрути. В съответствие със съвременните тенденции и 
подход към културното наследство са проучени не само единични и групови културни 
ценности, но и културните маршрути, институциите, съхраняващи създадените ценности от 
местни автори, традициите и обичаите, културният календар. 

Съгласно чл. 2. (1) на Закона за Културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.) то 
обхваща „нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като 
съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална 
идентичност и имат научна или културна стойност.“ 

5.1. Нематериално културно наследство 

Нематериалното културно наследство е основен символ на националната 
идентичност. Към него принадлежат устната традиция и език, обичаите, обредите, 
празненствата, ритуалите, вярванията, музиката, песните, танците, кулинарните и еноложки 
традиции, народните занаяти, народната медицина и народните игри и спортове. 

В РБългария този вид културно наследство се опазва по силата на 4 закона: 

• Конвенция за нематериалното културно наследство (ратифицирана със закон от 
Народното събрание на Република България) – резултат e на многогодишни усилия на 
международната общност с активно участие на българската страна, за приемане на 
международен инструмент, който да регламентира и подпомага усилията  за защита, 
ревитализация, опазване и осигуряване на приемственост на онези традиционни форми на 
културата, които нямат материален характер. 

• Закон за културното наследство – урежда опазването и закрилата на културното 
наследство на Република България. 
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• Закон за народните читалища – урежда учредяването, устройството, управлението, 
дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на тези традиционни 
самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които 
изпълняват и държавни културно-просветни задачи. 

• Закон за закрила и развитие на културата – определя основните принципи и 
приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за 
закрила на културата, начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и 
творците. 

Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни обичаи, 
обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции и др. се 
проявяват по време на религиозни и светски празници. Те се съхраняват и изпълняват от 
местното население, както и от фолклорни и самодейни групи за провеждане на обредни 
ритуали към читалищата в град Велинград.   

Много от празниците в този край са запазени с годините, а честването им се извършва 
със съхранени традиции и обреди. Необходимо е да се отбележи, че във традиционния 
календар паралелно функционират два религиозни пласта – християнски (Васильовден, 
Йордановден, Бабин ден, Сирни заговезни, Великден, Света Петка, Спасовден, Св. Троица и 
Св. Дух, Гергьовден, Св. Илия, Илинден, Димитровден, Никулден, Коледа) и мюсюлмански 
(Касъм, Къркчибук, Рамазан байрам, Курбан байрам, Ашура, Хадерлез).  

Един много интересен обичай е паленето на обредни огньове („гаганици”) на Сирни 
заговезни, обикновено м. февруари – март. Обредният огън е съставен в основата си от 
изправена и вкопана в земята, много висока дървена греда, около която се натрупва слама и 
се подпират конусовидно дървени дъски. Целта е да се разпали много висок огън, в някои 
случаи над 4 метра. Огньовете се палят вечер и се разполагат по възвишенията около 
населените места, така че да са видими от всички страни. Събитието е повод за веселие на 
стари и млади. Всички се чернят с въглени от огъня, за да се уплаши и избяга лошото, и за 
здраве. През този ден по традиция се иска прошка от близки и роднини за сторените грешки.  

Традициите и културата на населението са съхранени в "живите" традиционни 
родопски занаяти: килимарство, ковачество, медникарство.  

Традиционни събития от културния календар на гр. Велинград свързани с 
художествено-изпълнителски изкуства са: „Велинградски празници на културата”, „Ден на 
самодейността”, „Национален конкурс за изписване на яйца”, „Дни на Николай Гяуров”, 
Национален фестивал „Пролетно хоро” във Велинград, Фестивал на старата градска песен 
„Красив роман е любовта” и др. 

Действащите читалища на територията на гр. Велинград и с. Драгиново са четири. Те 
работят в следните основни направления: библиотечна дейност, школи по изкуствата, 
любителско творчество, клубове по интереси, културна дейност и работа по проекти. 
Ежегодно създават културен календар, като организират и участват в конкурси, фестивали, 
празници, концерти, продукции, творчески срещи и др., адресирани към широката 
общественост. В днешния бързо променящ се свят, във века на информационните 
технологии и на глобалното общуване, читалищните настоятелства си дават сметка, че не е 
достатъчно само съвременно оборудване и богат библиотечен фонд. Затова те си поставят за 
цел създаване на нов образ на читалището - като културна институция, с висока 
просветителска роля, която приобщава хората към духовните ценности в най-широк смисъл. 
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Формите на нематериалното културно наследство са съхранени до голяма степен в 
гр. Велинград. Основен проблем е прекъснатата връзка между поколенията по отношение 
на българските традиции и фолклор. Необходимо е да се насочат усилия за приобщаване на 
по-голям брой деца в тяхното изучаване и предаване на бъдещите поколения. 

Перспективите за развитие са свързани с провеждането на съвместни инициативи 
на читалищата с училищата за привличане на млади участници, които да съхраняват 
местните дух и традиции. Друга перспектива е популяризирането и  презентирането на 
регионалния фолклор пред външни гости (от страната и чужбина). 

5.2. Материално движимо културно наследство 

Движимото културно наследство е носител на национална и родова историческа 
памет. Към него принадлежат археологическите, етнографските, историческите, 
художествените, природните, техническите, архивните, книжовните и литературните 
движими културни ценности. 

Исторически музей Велинград е учреден през 1951 г. В продължение на повече от три 
десетилетия той влиза в 100-те национални исторически обекта . Намира място и в каталога 
“Музеите на света”. В неговите фондове “Археология” , “Етнография”, “Възраждане”, “Нова 
и най-нова история” , “Художествен отдел” се съхраняват и проучват повече от 17000 
археологически находки, предмети от стария бит, икони, старопечатни книги , лични вещи и 
архиви на известни личности, снимки и документи. 

Музеят предлага две постоянни експозиции – етнографската “Планината-
гостоприемен дом” и експозицията, посветена на патрона на града Вела Пеева, както и 
гостуващи изложби. 

Великденските писани яйца, украсени с писалка и восък , са специфична и жива 
традиция във Велинград. Музеят притежава  колекция от над 1000 писани яйца и модели. 

5.3. Материално недвижимо културно наследство 

Недвижимото културно наследство включва археологическите, историческите, 
архитектурно-строителните, художествените, урбанистичните и етнографските недвижими 
културни ценности, образци на парковото и градинско изкуство, културните ландшафти и 
културните маршрути. 

5.3.1. Обекти със статут на недвижими културни ценности 

● Обекти регистрирани в НДА към НИНКН  

На територията на гр. Велинград и неговото землище има 149 недвижими културни 
ценности по списък, предоставен от НИНКН (Приложение №1). На територията на с. 
Драгиново и неговото землище няма регистрирани недвижими културни ценности.  

Забележки: 

• Включени са 19 свалени обекта; 

• Включени са 2 обекта, които се намират в община Ракитово; 

• Включен е 1 обект вследствие на допусната техническа грешка (Становище на 
Министерство на културата с изх. № 33-НН-380/12.06.2017 г. – стр. 2); 

• Реалният брой НКЦ е 127. 
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• В графичните материали не е идентифицирано местоположението на обекти с 
номера: 59, 68, 69, 72, 73, 74, 82, 83, 85, 95, 98, 99, 100, 105. 

● Археологически обекти 

С Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили и 
средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по реда на чл. 4, 
ал. 1 от ЗПКМ (отменен), и съгласно §10, ал. 1 от ЗКН притежават статут на НКЦ с категория 
„национално значение”. 

С писмо №545 от 27.02.2001 г. на НИПК всички археологически обекти на 
територията на страната са декларирани като паметници на културата. 

Съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават 
статут на НКЦ с категория „национално значение” до установяването им като такива по реда 
на този закон. 

В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” 
има данни за 39 археологически недвижими културни ценности в землищата на гр. 
Велинград и с. Драгиново (Приложение №3). 

В списъка на НИНКН са вписани 6 от тези археологически НКЦ.  

● Военни паметници 

С писмо №4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по 
повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години 
са декларирани като исторически паметници на културата по смисъла на чл. 12 от ЗПКМ 
(отменен), и съгласно §12, ал. 1 от ЗКН притежават статут на НКЦ. 

По данни на Исторически музей - Велинград на територията на гр. Велинград и с. 
Драгиново има 5 възпоменателни знака, издигнати по повод участието на България във 
войните от 1877-1878 г., 1912-1913 г., 1914-1918 г. и 1944-1945 г., които представляват 
исторически недвижими културни ценности (Приложение №2). 

С писмо с изх. №03/26.02.2016 Исторически музей – Велинград предоставя на 
Община Велинград 6 броя информационни карти, но едната от тях е на военен паметник, 
който се намира извън обхвата на разработката. 

5.3.2. Анализ на недвижимите културни ценности  

Според броя, пространствената им структура и териториалния им обхват 
недвижимите културни ценности, по списък на НИНКН, на територията на гр. Велинград и 
неговото землище са: 3 групови и 124 единични. (чл. 48 от ЗКН)  

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите културни 
ценности, по списък на НИНКН, са: 15 археологически, 3 архитектурно-строителни и 
художествени, 95 архитектурно-строителни, 11 исторически. (чл. 47 от ЗКН)  

Според културната и научната стойност и обществената значимост недвижимите 
културни ценности, по списък на НИНКН, се включват в следните категории: 2 „национално 
значение”, 23 „местно значение”, 1 „за сведение”. (чл. 50 от ЗКН) 

Според принадлежността им към определен исторически период недвижимите 
културни ценности в обхвата на разработката са: праисторически, антични, средновековни, 
възрожденски, от ново и най-ново време. (чл. 46 от ЗКН) 
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Антични 

Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинския край е обитаван от 
тракийски племена през 5-ти и 6-ти век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси – 
открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости. 

Тракийско култово място на връх Острец 

Археологическият обект "Култово място на вр. Острец" е разположен на вр. Острец, 8 
км западно от гр. Велинград и попада изцяло на територията на Държавен горски фонд. 

Връх Острец, с височина 1433 м. е с две кулминации. Върху западната - било, 
ориентирано югоизток - северозапад, е разположено тракийско светилище, а върху източната 
- Гергевана, се намират останките от няколко хронологически последователни християнски 
храма, но е откривана и тракийска керамика. Тук с дарения и доброволен труд на местните 
хора е изграден нов християнски храм “Св. Г еорги”. 

Тракийското светилище се проучва от 2009 година под ръководството на доц.д-р 
Диана Гергова. Откритите тук материали свидетелстват за продължителното му 
съществуване от началото на I хил. пр. Хр. до края на 4 в. - до приемането на християнството 
от бесите. 

Най-висока част на западната кулминация на върха е оградена с каменна стена, 
видима в отделни участъци. В югоизточната част на светилището тя е ориентирана югозапад 
- североизток и е изградена от плочести камъни, свързани с хоросан, примесен със счукана 
тухла. В останалите запазени участъци стената е от ломен камък. В северозападния край на 
светилището е засечен малък участък от вероятно по-ранна стена, ориентирана изток - запад. 
По югоизточния склон на възвишението са установени два каменни разсипа, които според 
проучвателите вероятно също са свързани с устройството на светилището. Находки се 
откриват по склона, извън основното пространство. Достъпът до култовото място е от 
югоизток, където най-вероятно е бил и неговият вход. Общата площ на светилището в най- 
високата част на възвишението е около 3 дка (60 м /ЮИ-СЗ/ х 50 м. /ЮЗ-СИ/). 

В източната част на светилището е установено наличието на правоъгълна сграда, 
ориентирана югозапад - североизток, с вход на югоизточната стена, и размери 6 х 9 м. 
Дебелината на стените, изградени от ломени камъни на глинена спойка е съответно 0.80, 0.70 
и 0.60 м . Входът има добре оформена и запазена североизточна страница. Стените на 
сградата лежат върху скалния материк. Според проучвателите това е централният храм на 
светилището от последния етап на съществуването му. Установено е, че е бил е покрит с 
керемиди. При входа на храма е открит железен ключ, а във вътрешността му - няколко 
бронзови монети отнасящи се към 4 в. Установени са и следи от пожар. 

Северно от сградата е открита част от по-ранна каменна стена, ограждаща от 
северозапад значителна концентрация на фрагменти тракийска култова керамика, накити и 
култови предмети. Тук е открит и железен жезъл, завършващ с две змийски глави. Дръжката 
на жезъла, която завършва с втулка, е с канелирана украса. Откритата в същия пласт 
бронзова фибула датира депонирането на даровете в този участък в 2-3 в. При почистването 
на разбития от иманяри участък между каменната сграда и източната оградна стена на 
светилището е открит и фрагмент от мраморна оброчна плоча. 

При проучванията в границите на територията на светилището и по склона на 
възвишението са открити бронзови фибули - полуфабрикати от ранната желязна епоха (8-7 в. 
пр. Хр.), глинени култови предмети, фрагменти от зооморфни капаци на преносими глинени 
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олтари, сребърна тетрадрахма на Хистиея от I в. пр. Хр.. както и значително количество 
монети, датирани в периода 3 - 5 век. 

Преносимите олтари, монетите, култовите предмети от Острец показват сходство с 
основните категории материали, откривани на светилището на връх Бабяк, както и на други 
тракийски светилища, и предполагат унифицирани ритуални практики. Каменната сграда, 
вероятно храмова постройка, заедно със сградата в светилището от римската епоха при 
Баткун, дава възможност да се предполага наличието на общи принципи в пространствените 
решения на светилищата на бесите. 

Връх Острец има голям потенциал за превръщането му в знаков обект на културен и 
поклоннически туризъм, както и в един от символите на Велинград, заради доминиращото 
му разположение над самия център на града, както и видимостта към него. 

Тракийско светилище в м. Св. Пророк Илия 

Археологическият обект „Св. Пророк Илия“ е разположен на 2,4 км, 210о югозападно 
от центъра на Велинград, над големия карстов извор „Клептуза”, върху планински склон с 
наклон на север. Археологическите проучванията са проведени в периода 2002 – 2006г., от 
Даниела Катинчарова (РИМ-Пазарджик), а от 2012г. до момента от проф. д-р Диана Гергова 
(НАИМ-БАН).  

Разкрита е част от, правоъгълен в план, комплекс от помещения и оградни стени. 
Комплексът е изграден от ломени камъни със спойка от глина и широчина на зидовете 2,20-
2,30 м. Ориентиран е в посока север-юг с предполагаеми размери 20 м х 30 м. В южния край 
на комплекса, под пласт от пръст и камъни с вис. 3,0 м и диаметър 15 м са открити останки 
от помещение, наречена условно „кула-храм“. При археологическите разкопки е разкрита 
само вътрешността на това помещение с размери 2,70 х 3,00 м. Входът е от север. В 
изграждането и фунционирането на „кулата-храм“ са установени две фази. Вътрешността е 
проучена до дълб. 2,40 м. Културните пластове от първата фаза съдържат голямо количество 
глинена замазка, горели кирпичи, въглени, фрагменти от глинени съдове и прешлени за 
вретено. Преобладаваща е керамиката тип „Цепина“. На достигнатото ниво са разкрити 
подредени един до друг големи глинени съдове – питоси, цели съдове тип „Цепина“, глинени 
„капаци“ (дискове), фрагменти от преносими олтари, които лежат върху пласт от овъглено 
жито. Под този пласт се откриват отново голямо количество керамични фрагменти, както и 
ниво с ритуални огнища на достигнатата дълбочина от 2,40 м. В този пласт е открита монета 
на Истрия от нач на II век пр. Хр., която дава „terminus ante quem“ на втората фаза. През 
втория, по-късен етап, площта е стеснена и вътрешните стени незначително са издадени 
навътре с 2-3 см. Вътрешността на помещението  e запълнена изцяло с фрагменти битова 
керамика, камъни от деструкции, глинени замазки, горели кирпичи и въглени. 

В СЗ ъгъл на комплекса е разкрито помещение с квадратен план и вътрешни размери 
5 м х 5 м, чийто северна и западна стена са част от оградния зид. Останки от горели замазки с 
отпечатъци от греди предполагат, че вътрешните стени са имали дървена облицовка. 
Източно от помещението е разкрита зона за депониране на дарове. Открити са фрагменти от 
глинени олтари с украса, ритуални съдове с отвори, керамика тип „Цепина“, монета от I вeк 
пр. Хр., която датира функционирането на комплекса в последните векове пр. Хр.  

По-ранните проучвания на Д. Катинчарова южно от „кулата-храм“ установяват 
наличие на каменни съоръжения, канали, глинени площадки, „ритуална яма“, фрагменти от 
съдове от ранножелязната епоха, гръцка керамика от V век пр. Хр., тракийска  керамика тип 
„Цепина“, тежести за стан, монета на Истрия от II вeк пр. Хр. и др. До северната страна на 
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„кулата-храм“ е проучено квадратно „огнище-олтар“. При теренни издирвания е установено 
наличието на каменни стени в южна посока по склона на планината.  

Археологическият материал и монети дават основание да се предположи, че 
възникването на светилището е станало през ранната желязна епоха, но оформянето на 
архитектурния ансамбъл с мощни каменни стени – през втората половина на І хил. пр. Хр.  

Тракийският комплекс в м. „Св. Пророк Илия“ се очертава като сравнително добре 
запазен обект от един до скоро непознат тип тракийска архитектура. С индивидуалните си 
характеристики той има голяма историческия и научна стойност. Бъдещите археологически 
изследвания се очаква да доразкрият нови и непознати аспекти от неговата структура и 
функции. 

Подобни комплекси или отделни храмови постройки в района на Велинград вече са 
регистрирани при теренни обхождания и съобщени от Асен Салкин. Проучената могила в м. 
„Станиловец“, Велинградско, централна спрямо останалите могили от големия некропол, се 
характеризира със същия градеж и вероятно сходни функции, неизясними поради иманярска 
намеса.  

Археологическият обект в м. „Св. Пророк Илия“, гр. Велинград не е обявен за 
археологическа недвижима културна ценност, но е регистриран в АИС „Археологическа 
карта на България” под № 10000471. 

Средновековни 

Средновековна крепост „Градот” 

Късноантична и средновековна крепост Градот се намира на 3.66 км. северозападно 
по права линия от центъра на град Велинград. Тя е издигната върху заравнена площадка на 
хребет, спускащ се южно от Елин връх в посока северозапад - югоизток. Североизточните и 
югозападните склонове се спускат стръмно в две дълбоки и сухи дерета. Крепостта е 
достъпна от югоизток по ръба на хребета и от северозапад, където ръба на хребета се 
извисява над укрепленията. От тази страна се наблюдава и най-сериозното укрепване на 
обекта. Твърдината се състои от три ясно изразени части - външен град, вътрешен град и 
цитадела.  

Външния град има почти правоъгълна форма със закръглени ъгли. Максималните му 
размери са 122х67 м. и затваря площ от 5.8 дка. По нея се забелязват една кула с неправилен 
план, една полукръгла кула, както и две стени, които излизат извън очертанията на крепостта 
и са заслонявали съответно северната и югоизточната порти. Кулата се намира на 
северозападната стена и има план на неправилен трапец със вътрешни помещения. Тя е 
защитавала сравнително лесно достъпната стена и северозападната порта, която е 
осигурявала достъпа директно до външния град. Полукръглата кула се намира на достъпната 
югоизточна страна, в близост до портата в тази стена. Дебелината на крепостните зидове 
варира от 1.3 до 2 м. Те са градени от местен, ломен камък, споен с бял хоросан.  

Вътрешния град има неправилна форма с площ от 1.5 дка, като част от 
северозападната и северната стени са общи с тази на външния град. В югоизточния край на 
вътрешния град се забелязват две по големи могили. Между тези могили се проследява стар 
път. Вероятно при разкопки от могилите ще излязат основите на две кули, които са 
защитавали главния вход на вътрешния град.  

Най-вътрешната ядка на крепостта е цитаделата. Тя е разположена на най-високата 
точка в северозападният й край, като северната стена е обща и за трите описани укрепления. 
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Цитаделата има неправилен четириъгълен план с максимални размери 24х15 м. При 
археологически разкопки може да се окаже, че става дума за жилищно-отбранителна кула -  
донжон.  

Северната порта на крепостта е защитена от северозападната стена, която излиза от 
периферията на укреплението и под ъгъл заслонява портата. По-голямата част от 
крепостните стени са разрушени и се проследяват под насип. В иманярски изкопи, с които 
изобилства целия терен на укреплението, се забелязват запазени участъци от стените. В 
северния край на крепостта стените са запазени на височина до 2 м., с дебелина 1-1.5 м. В 
северния и североизточния край има ров пред крепостните стени. Из целия терен на обекта 
се забелязват основи от сгради и големи количества битова и строителна керамика, както и 
множество тегули (римски керемиди).  

Наименованието на крепостта - Градот е със български произход, но е установено, че 
началото й датира от Късната античност по времето на император Юстиниан I в VI век. През 
Средновековието обекта отново е използван, като стените му са били поправени. Много от 
средновековните стени са градени без спойка. Това си личи на местата където върху 
градената с хоросан късноантична стена е достроена друга без спойка. Твърдината е чисто 
военна и играе важна роля през Второто българско царство. Тя е една от основните 
отбранителни точки на Чепинския край при съпротивата на местното население срещу 
османците. 

Възрожденски 

Радонова женска баня 

По-старата част от Радонова женска баня – банското помещение с купола е датирано 
към средата на 18 век. Според надпис, който е стоял над вратата на банята, сградата е била 
подновена през 1750 год. от Мехмед бин Хасан. Според предание той бил похарчил за 
възстановяването на сградата доста голяма за онова време сума - 700 гроша. Пристройката 
със съблекалня и преддверие е от 1926 г. Тя е една от седемте бани в града. Била е наречена 
„Малката баня” защото е правена с дарението само на един дарител, за да остане свързана с 
името му. Банята само до известна степен следва класическата, но твърде опростена схема на 
този вид постройки. Има само банско помещение, без „халвети”, няма и технически 
помещения за подгряване на вода, тъй като минералната вода е с температура 47 градуса и 
тече гравитачно. Намира се в непосредствена близост до другата чепинска баня – „Мъжка 
баня”, която е строена в близък период и е от същата строителна школа. В нея са запазени 
мазилковите орнаменти и корнизи в банското помещение, които могат да служат за образец 
при реставриране на подобните им в „Женска баня”. 

Църква „Света Троица” 

Най-старият действащ храм в Чепинския край “Света Троица” е въздигнат върху 
основите на старата каменна църква през 1816 г. Тя е важен духовен и просветителски 
център. Тук е бил запазен Требникът с летописния разказ на поп Методи Драгинов за 
насилственото помохамеданчване през 17 век.. Под олтара на църквата е имало скривалище 
за оръжие на Тайния революционен комитет през 1876 г. ръководен от поп Топорчо .В храма 
се пази шепа пръст от гроба на родения в Каменица известен деец на ВМРО Владо 
Черноземски.   Забележителни са големите стенописи, създадени през първата половина ба 
ХХ век. На западния вход на църквата може да се види рядко срещан в България вариант на 
икона на Св. Богородица в синьо. 
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По време на османското владичество църквата „Света Троица“ е оказала решаваща 
роля в съхраняването на българското самосъзнание и християнска вяра на хората от с. 
Каменица. В подкрепа на това становище говори и статистическата информация от 
османските данъчни регистри, която разкрива, че за разлика от съседните села: Лъджене, 
Чепино-Баня, Костандово, Корова (дн. Драгиново), Дорково и Ракитово, в с. Каменица 
никога не са живели мюсюлмани. През 1823 година в двора на малката каменна църква е 
направено килийно училище. По-късно то става и първото светско училище в Чепинско. 
Първите учители в него са Стою Масларов, Сава Докторов, Георги Чолаков, и даскал Слав, 
който вкарва „Рибния буквар“ в класната стая. По време на османското владичество в 
църквата са се крили много будни българи, които взимат участие в революционната дейност. 
Под олтара и до днес има скривалище, в което се е криело оръжие на Тайния революционен 
комитет, който е бил ръководен от поп Топорчо, чието светско име е Илия Попатанасов. 

Самата сграда на „Света Троица“ е трикорабна псевдобазилика. Има една апсида и 
интересен двускатен покрив. Страничните кораби са отделени с четири големи колони. В 
западната част има дървена емпория, на която се намира хорът към храма. Използвал се е и 
като женско отделение. На по-късен етап към храма е построена камбанария и няколко по-
малки постройки. 

„Света Троица“ е обновявана два пъти през годините – 1896 година и през 1938 
година. Изображенията по стените във вътрешността на църквата са направени на по-късен 
етап- чак в началото на ХХ век. Интересното е, че иконостасът е съвсем обикновен без 
орнаменти или дърворезба. Но за сметка на това по него са поставени красиви и силно 
изразителни икони, които изпъкват. 

От Ново време 

Църква „Успение Богородично” 

Заселниците християни в Лъджене, повечето от съседното Каменица, ходили там на 
черква. По тяхно искане, Лъджене било включено в каменската енория със свещеник 
мастития Илия Попатанасов – поп Топорчо. Черковната сграда била покрита в края на август 
1896 г. Иконостасът бил направен от майстора резбар Йосиф и калфата му Марангозов от 
Пловдив. Иконите били нарисувани от зографа Манол Моралиев от Банско. 

Църква „Свети Георги” 

Строежа на черквата започнал през 1894 г. и завършил през 1898 г., но черквата била 
само покрита и измазана без камбанария. От 1933 година черквата се зографисва в 
продължение на 9 години от Христо Попов, преселник от Македония в София и от Петър 
Джамджиев от Пловдив, в по–голямата си част с иконостаси от резбаря Иван Косев от с. 
Ганчевци. Черковната сграда се облицова с мраморни плочи. Така черквата придобила облик 
на уреден божи храм, какъвто заслужавало преобладаващото християнско население на 
Чепино. 

 

Не са разработвани режими за опазване на груповите и единичните недвижими 
културни ценности. Част от архитектурно-строителните обекти, особено тези, които са 
частна собственост, са лишени от консервационна намеса и поддръжка и са сериозно 
засегнати от физически увреждания. Налице са множество неадекватни намеси и 
изменения, които нарушават тяхната автентичност. 
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За археологическите обекти има временни режими за опазване съгласно чл. 35 от 
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. Някои от археологическите ценности са застрашени от физическа 
разруха, причинена от природни и антропогенни фактори. Не се извършват 
консервационно-реставрационни дейности. Археологическите ценности на територията на 
землищата на гр. Велинград и с. Драгиново в голяма степен са непроучени. 

Недвижимото културно наследство е с недостатъчно използван потенциал, но с 
добри перспективи за включването му в културни маршрути и развитие на културен 
туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагането на ефективни мерки за 
опазването, поддържането и експлоатирането на културните ценности. 

5.4. Нормативи за устройство на защитените територии за недвижимо културно 
наследство по реда на ЗКН 

• Допустима намеса за опазване на всеки обект НКЦ и в защитените територии на 
недвижимото културното наследство се определят с конкретни устройствени, обемно-
пространствени и силуетни, архитектурни, конструктивни и ландшафтни проектни решения 
по чл.80, ал.3 и чл.83 от ЗКН, изготвени при условията на действащата нормативна уредба за 
опазване на КИН и съгласувани по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗКН.  

• Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности, 
съгласно чл. 71 от ЗКН, са длъжни да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, 
съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на същия закон и 
актовете по прилагането му.  

• При настъпили увреждания по недвижими културни ценности или за действия 
спрямо тях в нарушение на ЗКН собствениците, концесионерите и ползвателите са длъжни 
да уведомят незабавно регионалните инспекторати по опазване на културното наследство, 
общинските органи и НИНКН.  

• При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от 
увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота, 
съгласно чл.72 от ЗКН, е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния 
музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по 
местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни действия 
по обезопасяването й. 

• Техническата инфраструктура на територията на зоните да се провежда с подземни 
инсталации и съоръжения с проекти за специфично улично и фасадно осветление и 
възможност за експониране и социализиране на обществените обекти в градската среда, 
изработени и съгласувани при условията и по реда на ЗКН. 

• Всички дейности и фази на проучване и проектиране за обектите КИН, в техните 
охранителни зони и в защитените територии на недвижимото културното наследство 
подлежат на съгласуване при условията и по реда на ЗКН. 

5.5. Специфични устройствени режими и предписания за опазване 
● Със Заповед №РД9Р-0015/09.08.2011 г. на Министъра на културата е предоставен 

статут и са определени режими за опазване на археологическа недвижима културна ценност 
„Култово място на връх Острец”. 

Територията на НКЦ се определя, като територия за археологическо проучване, 
консервация, реставрация, експониране и социализация на недвижимата културна ценност.   
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Територията на охранителната зона на НКЦ се определя, като територия за 
археологическо наблюдение и проучване на могилния некропол. 

● С протокол от 23.11.2017 г., в изпълнение на Заповед № РД 09- 967/21.11.2017г. на 
министъра на културата, са определени режими за опазване – териториален обхват, граници 
и предписания за обект „Тракийско светилище (IV-I в. пр. Хр.) в м. Св. „Илия“ над Клептуза, 
землище на гр. Велинград. 

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация, 
експониране и социализация на архитектурно-археологическите структури.  

Всякакви бъдещи проекти, свързани с консервация, реставрация, експониране и 
социализация на археологически структури след археологическото им проучване, се 
съгласуват с Министерството на културата на основание на чл. 83 и по реда на чл. 84 от 
Закона за културното наследство (ЗКН, ДВ бр. 19 от 2009г. с изменения и допълнения) и в 
съответствие с принципите, заложени в ратифицираните от България международни 
документи, отнасящи се до културното наследство. 

Забранява се промяна на предназначението на земята. Забранява се обработването на 
земята, засаждането на трайни насаждения с дълбока коренова система. Забранява се всякакъв 
вид строителство, несвързано с консервационно-реставрационните работи и други дейности 
по социализация, осигуряващи достъпност до средата. Забранява се търсене и проучване и 
отдаване на концесии за добив на подземни богатства. Забранява се изграждането на 
ветроенергийни и фотоволтаични генератори и площадки. Забранява се изграждането на депа 
за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци. Забранява се паленето на огньове, 
бивакуването и пашата на домашни животни. 

• За всички археологически обекти (регистрирани в АИС-АКБ) на територията на 
землищата на гр. Велинград и с. Драгиново е установен временен режим за опазване („А”), 
съгласно чл. 35 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони, до назначаването на междуведомствена комисия за 
изготвяне на режими за опазване съгласно чл. 159, ал. 2 от Закона за културното наследство. 

Чл. 35 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони: 

„Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни 
изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 

За територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, 
които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на 
земята като пасище;  

• Общинската администрация трябва да осигури постоянна грижа за 
археологическите обекти, изразяваща се в: стриктно спазване на временните и постоянните 
режими за опазване; охрана и защита от иманярски набези, вандализъм и замърсяване; 
почистване от самонастанили се растения; 

• Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност няма определен 
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници 
се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено 
съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и 
уличното пространство между тях; 

• Да се осигури необходимата защита на единичните архитектурни паметници, като 
се подобри най-близката им среда, с цел осигуряване на тяхното добро визуално възприятие 
от важни обществени пространства с проекти за възстановяване и изграждане на характерни 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  48 
  

 

елементи от традиционния градски дизайн (настилки, огради, осветителни тела, пейки, 
павилиони, реклами, спирки и др.); 

• Необходимост от актуализиране на списъка на недвижимите културни ценности на 
територията на общината – актуални административни адреси и кадастрални данни за 
имотите; 

• Паспортизация на сградите – недвижими културни ценности. Тя трябва да 
включва: фотографска документация (актуална и архивна), конструктивно становище или 
конструктивно обследване, архитектурно заснемане; 

• Осигуряване на публичност на информацията за недвижимите културни ценности, 
чрез публикуването й на интернет страницата на Общината. 

5.6. Концепция за социализация 

Културен туризъм 

Според Международната харта за културен туризъм на ИКОМОС (Мексико, 1999 
г.) културният туризъм е вид туризъм, който използва като ресурс наследството - културните 
и природните ценности на средата, съхраняващи колективната памет на обществото. Може 
да се приеме, че този интегрален ресурс е поделен между двата специфични вида туризъм: 
културен (мотивиран от културно-историческото наследство и многообразието на живата 
култура) и екотуризъм (ориентиран към природната среда), които най-често имат общо поле 
на действие - в природните територии, богати на културно наследство. Затова най-голям 
интерес предизвикват дестинациите, в които културните и природните дадености са еднакво 
обгрижени и представени в техните цялост и интегритет. 

И двата вида туризъм се стремят да постигнат резултат на устойчиво развитие, като не 
само използват, но и опазват стойностите и автентичността на своите специфични и най-
често невъзвратими ресурси. Развитието на културния туризъм има за цел да генерира 
приходи за поддръжка на обектите и за финансиране на културни атракции. Туристите от 
този сегмент посещават предимно дестинации, които са извън маршрутите на масовия 
туризъм, а това облагоприятства целогодишния туризъм и разширяването на туристическите 
райони, включвайки по-малко познати части от вътрешността на страната. В резултат от 
развитието на културния туризъм се подпомага борбата срещу безработицата, особено в 
онези райони, в които няма много алтернативи за заетост и има силна емиграция. 
Културният туризъм насърчава в крайна сметка местното население да валоризира и опазва 
своята култура и пробужда в него осъзнаването и гордостта от историческите корени. 

Културни маршрути 

ИКОМОС и неговият Международен комитет за културни маршрути, влагат 
забележителни усилия за дефинирането на понятието в серия от срещи и в приетата 
Международна харта за културните маршрути(Квебек, 2008 г.). Тя акцентира върху 
следните ключови характеристики на понятието: 

• културният маршрут е традиционен път, материално детерминирано историческо 
трасе; 

• културният маршрут съответства на определена историческа функция и цел; 

• културният маршрут включва материални и нематериални културни феномени. 
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Документът насочва вниманието и към други характеристики на културните маршути, 
базирани върху общата концепция за пътя: те притежават "динамичен характер", носят 
свидетелства за взаимодействия и обмен между общности. 

„Културен маршрут” е съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 
включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти (чл. 47 от 
Закона за културното наследство). 

Национален културен маршрут „Пловдив – Симитли” 

Идентифициран е като такъв в проекта „Национална схема на културните маршрути” 
(1999 г.). 
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6. Обитаване и жилищен фонд  

В град Велинград са оформени три основни жилищни територии. Тяхната площ 
възлиза съответно на: 144 ха в кв. Каменица, 132 ха – в кв. Чепино и 132 ха – в Лъджене. 
Площта на жилищната територия на кв. Анезица е 62 дка, а на Асфалтова база – 106 дка. 

В квартал Каменица застрояването е свободно, представено от еднофамилни и 
многофамилни жилищни сгради. Лъджене се характеризира с еднофамилни и 
многофамилни, свободно разположени жилищни сгради. В Чепино жилищният фонд е 
представен от еднофамилни и многофамилни сгради. В квартал Анезица застрояването е 
предимно еднофамилно. Асфалтова база се характеризира с хаотично разположени 
еднофамилни жилищни сгради. 

В с. Драгиново застрояването е свободно, представено от еднофамилни и 
многофамилни сгради.  

Анализът на жилищната система на град Велинград и село Драгиново има за цел  
разкриване на проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването 
на реалистична устройствена концепция при изработване на ОУП. 

6.1. Количествени характеристики на жилищния фонд (възраст на фонда) 

Жилищният фонд в град Велинград към 31.12.2015  г. наброява 9 712  жилища, 
разположени в 5 962 сгради, а в с. Драгиново има 1 485 жилищни сгради разположени в 1055 
сгради.  

Фондът отпреди 1945 г. (с възраст над 70 години), има дял  от 7.4% в град Велинград 
и само 1.3% в село Драгиново.  Най-голям е делът и на построените жилища в периода 1961-
1980 г. 53.6% в град Велинград, а в село Драгиново най-много жилища са построени в 
периода 1971-1990 г. 49.5%.  Възпроизводството на жилищата след началото на прехода е 
било значително по-малко в сравнение с предходния период.  

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че след 2011 
г. по-голямо строителство има само в град Велинград, което обяснява и голямото търсенето 
на терени за жилищно строителство, докато в село Драгиново е построено само 1 жилище.  
Но и в селото има търсене на терени поради традицията всеки син в семейството да има 
отделно жилище  (къща). 

 

Табл. 19. Жилища към 31.12.2015 г. по период на построяване (брой) 

Населени 
места 

Жилищ
а - общо 

Период на построяване  
до - 

 1945 
г. 

1946 - 
 1960 г. 

1961 - 
 1970 г. 

1971 - 
 1980 г. 

1981 - 
 1990 г. 

1991 - 
 2000 г. 

2001 - 
 2010 г. 

от 
началото 
на 2011 г. 

  гр. Велинград 9712 720 1632 2454 2752 1199 480 349 126 
    с. Драгиново 1485 20 261 214 340 395 164 90 1 

Източник: НСИ, Текуща жилищна статистика 
 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 
• Град Велинград и село Драгиново  имат  сравнително “млад” жилищен фонд – със 

средна възраст на фонда под  40 г.  съответно (50.5%) и (66.7%); 
• Отделни едно и двуфамилни жилищни сгради в двете населени места  са с 

относително стар, респективно, амортизиран фонд.  
Трайните негативни тенденции в демографското развитие на град Велинград (над 

8.9% спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на 
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необитаваните жилища. В село Драгиново те са значително по-малко поради запазване и 
дори известно увеличение на населението с 3.2% през последните 10 години. Повечето от 
необитаваните жилища се обитават само през летните месеци, т.е. използват се като вилни 
имоти.    

 

Табл. 20. Жилища по начин на използване към 1.02.2011 г.  - брой 

Населени места 
Жилища 

общо 
Обитавани 

жилища 
Необитавани 

жилища 

% 
Необитавани 

жилища 
гр. ВЕЛИНГРАД 9583 7698 1195 12.4 
с. ДРАГИНОВО 1484 1377 107 7.2 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 

 

6.2. Структура на жилищния фонд по конструкция, етажност, стайност 

Конструкция 

През 2015 г. националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища: 

• панелни- построени от панели (готови сглобяеми елементи); 

• стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони), за масивно-
монолитни сгради (със стоманобетонни елементи, ЕПК, ППП (пакетоповдигани плочи), 
скелетно – рамкови, скелетно безгредови, специални и др.);  

• тухлени (с бетонна плоча)  -  са сградите, чиито стени са тухлени и имат бетонни 
плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

• тухлени с гредоред без стоманобетон  -  са сградите, чиито стени са тухлени и 
имат бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

• други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.  

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени 
категории – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи 
или гредоред), други (паянтови). По данни на НСИ панелните жилища са разположени само 
в гр. Велинград -1.8%, където в 23 сгради има 179 жилища, които се обитават от 331 лица.  
Стоманобетонните са с нисък дял – около 6.4% (622 жилища)  в град Велинград и 3.0% (44 
жилища) в село Драгиново. Категорията «масивни» има дял от близо 90.1% в град Велинград 
и 96.2% в село Драгиново. Делът на другите (паянтовите) жилища  е 1.7% в град Велинград и 
само 0.8% в с. Драгиново. Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена 
оценка, че жилищният фонд в преобладаващата си част е изграден от сгради с тухлена 
бетонна плоча и сгради тухлени с гредоред. Една част е за снос около 1-2%, а други около 
50-60% - за обновяване (включително енергийно саниране).- уточни.  

 

Табл. 21. Жилища към 31.12.2015 г. по материал на външните стени на сградата (брой) 

Населени места Жилищ
а общо 

По конструкция 

Панели Стоманобетон Тухлени с 
бетонна  плоча 

Тухлени с 
гредоред Други 

 гр. Велинград 9712 179 622 3664 5084 163 
  с. Драгиново 1485 0 44 551 878 12 

Източник: НСИ, Текуща жилищна статистика 
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Етажност 

В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 91.9% (8927 жилища) от 
жилищата в град Велинград, от тях в едноетажни сгради 20.0% ( 1 947 жилища), в двуетажни 
сгради 55.3% (5 372 жилища) и в триетажни сгради 16.6% (1 608 жилища). По етажност на 
сградата 98.9% са разположени в сгради до 3 етажа. 

 Средната и високата етажност са част от фонда само на гр. Велинград, където в 
средно етажни сгради (4-5 етажа) са разположени 6.6% (643 жилища), а във високо етажни 
сгради (над 6 етажа) са разположени 2.5% (242 жилища) от жилищата в града. В село 
Драгиново всичките жилища са разположени в мало етажни сгради.  

 
Табл. 22. Жилища на 31.12.2015 г. по етажност на сградата в която се намират в гр. Велинград 
Етажност на сградата Сгради Жилища  

 брой % брой  % 
Общо 5962 100.0 9712 100.0 

Едно етажни 1737 29.1 1947 20.0 
Дву етажни 3483 58.4 5372 55.3 
Три етажни 678 11.4 1608 16.6 
Четири етажни 37 0.6 370 3.8 
Пет етажни 16 0.3 273 2.8 
Шест етажни 6 0.1 119 1.2 
Седем етажни 3 0.05 75 0.8 
Осем етажни 1 0.02 24 0.3 
Девет етажни 0 0.0 0 0.0 
Десет и повече етажни  1 0.02 24 0.2 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Табл. 23. Жилища на 31.12.2015 г. по етажност на сградата в която се намират в с. Драгиново 
Етажност на сградата Сгради  Жилища 

 брой % Брой  % 
Общо 1057 100.0 1485 100.0 

Едно етажни 222 21.0 257 17.3 
Дву етажни 738 69.8 1063 71.6 
Три етажни 97 9.2 165 11.1 
Четири етажни 0 0.0 0 0.0 
Пет етажни 0 0.0 0 0.0 
Шест етажни 0 0.0 0 0.0 
Седем етажни 0 0.0 0 0.0 
Осем етажни 0 0.0 0 0.0 
Девет етажни 0 0.0 0 0.0 
Десет и повече етажни  0 0.0 0 0.0 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

Стайност 

Жилищата в град Велинград се разпределят по брой на стаите,  както следва: 
едностайни – 418, или 4.3% от всички жилища, двустайни – 2 172,  или 22.4%, тристайни – 
3 582, или 36.9%, четиристайни – 1 980, или 20.4%, пет стайни – 602, или  6.2% и шест и 
повече стайни 958, или 9.8%.  

В структурата на жилищата в градовете на страната през 2015 г. преобладават 
двустайните и тристайните жилища съответно 37.7% и 32.6%, докато четиристайните са само 
12.6%. Или по този показател град Велинград е с по-добри показатели от средните за 
градовете в страната.  
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Жилищата в село Драгиново се разпределят по брой на стаите,  както следва: 
едностайни – 61, или 4.1% от всички жилища, двустайни – 583,  или 39.4%, тристайни – 622, 
или 41.9%, четиристайни – 131 или 8.8%, пет стайни – 32, или  2.1% и шест и повече стайни 
56, или 3.8%.  

В структурата на жилищата в селата на страната през 2015 г. преобладават 
двустайните 22.9%, тристайните 34.6% и четиристайните жилища 21.8%. По този показател 
село Драгиново е с по-добри показатели от средните селата по отношение на двустайните и 
тристайните жилища, но изостава чувствително по отношение на четиристайните жилища.   
 

Табл. 24. Жилища към 31.12.2015 г. по броя на стаите 

Жилища по брой на стаите гр. Велинград с. Драгиново 

 брой % брой  % 
Общо 9712 100,0 1485 100,0 

Едностайни 418 4,3 61 4,1 
Двустайни 2172 22,4 583 39,3 
Тристайни 3582 36,9 622 41,9 
Четиристайни 1980 20,4 131 8,8 
Петстайни 602 6,2 32 2,1 
Шест и повече стайни 958 9,8 56 3,8 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

6.3. Благоустроеност на жилищата  

Всички жилища в двете населени места са електроснабдени. Свързани с обществена 
канализация са 95.9% от жилищата в гр. Велинград и с. Драгиново, което е един много добър 
показател. С попивна яма и директно заустяване са 3.4% от жилищата в с. Драгиново и 0.6% 
в гр. Велинград. Без канализация са 3.5% от жилищата в гр. Велинград и само 0.7% в с. 
Драгиново. 

Водоснабдителната система е също с добри показатели. В град Велинград 95.4% от 
жилищата са водоснабдени и в с. Драгиново 90.0%. Други 9.4% в с. Драгиново и 95.4% в гр. 
Велинград имат достъп до питейна вода от външен водопровод, а 3.1% в гр. Велинград и 
0.6% от жилищата са без водоснабдяване. Неблагоприятен е факта че, над 50% са загубите 
при пренос на водата поради амортизирани мрежи. Детайлната картина на водоснабдяването 
и канализацията по селища е представена в долните  таблици: 

 

Табл.25. Жилища по благоустроеност-канализация към 1.02.2011 г. 

Населени места 
Жилища 

брой 
Канализация - брой Относителен дял - % 

Канал Яма Без  Канал Яма  Без 
гр. ВЕЛИНГРАД 9583 9189 61 333 95,9 0,6 3,5 
с. ДРАГИНОВО 1484 1423 51 10 95.9 3,4 0,7 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 
Табл.26. Жилища по благоустроеност-водоснабдяване към 1.02.2011 г. 

Населени места 
Жилища 

брой 
Водоснабдяване - брой Относителен дял - % 
Вътре Вън Без Вътре Вън Без 

гр. ВЕЛИНГРАД 9583 9143 148 292 95,4 1,5 3.1 
с. ДРАГИНОВО 1484 1335 139 10 90,0 9,4 0.6 

Източник: НСИ, обработка на  НЦТР 
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Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 
физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 
последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 87.8% (6757 жилища) от 
обитаваните жилищата в град Велинград се отопляват с твърди горива, основно с дърва. 
Други 9.4% (726 жилища) са на електричество. В село Драгиново 98.8% (1060 жилища)  от 
жилищата се отопляват с твърдо гориво. Прекомерното използване на твърди горива за 
отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено 
при неблагоприятни климатични условия.  

 

Табл. 27. Структура на жилищния фонд по начин на отопление, 2011 г. 
Начин на отопление гр. Велинград с. Драгиново 
Обитавани жилища  7698 1377 
От централен източник 24 - 
Парно отопление от централен източник 22 - 
Газ от централен източник 2 - 
От собствен източник 7674 1377 
Електричество 726 9 
Нафта 4 2 
Газ 19 2 
Въглища 1931 109 
Дърва 4826 1251 
Други (термопомпи, пелети и други ) 168 4 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. 
Към 2011 г., само 555 жилища (5.8%) в гр. Велинград и 28 жилища (1.9%) в с. Драгиново са с 
топлоизолация, осигуряваща нормативната топлопроводимост, респективно, енергийна 
ефективност. Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма – 1624 (около 
16%) в гр. Велинград и 30 (2%) в с. Драгиново.  

 
Табл. 28. Структура на жилищния фонд по начин на приложени мерки за енергийна ефективност, 2011 г.  

 Населени места 
Жилища С външна 

изолация 

С PVC 
дограма 

% с 
външна 

изолация 

% с PVC 
дограма 

гр. Велинград 9583 555 1624 5,8 16,9 
с. Драгиново 1484 28 30 1,9 2,0 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

6.4. Собственост 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата е 
присъща и на гр. Велинград и с. Драгиново и то в още по-изявен вид. В гр. Велинград 99.5 % 
са частните жилища, от тях 1.1 % (112) са на юридически лица и 98.4 (9 555) на физически 
лица, при само 0.5  % обществени (на общината и на държавата). Това са само 45 жилища. На 
фона на растяща бедност, безработица и несигурна заетост, символичният обем на социални 
жилища е в противоречие с потребностите от обществено подпомогнат подслон. Общината 
следва да планира изграждането на нови социални жилища за маргиналните си групи. В с. 
Драгиново 99.8 % жилищата са частни.  

Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост: 
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Табл.29. Жилища по форма на собственост-2015 г.  

НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА 

ЖИЛИЩА 
ОБЩО 

ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ 

ДЪРЖАВНИ 
ИЛИ 

ОБЩИНСКИ 

ЧАСТНИ - 
НА 

ЮРИДИЧЕ
СКО ЛИЦЕ 

ЧАСТНИ - НА 
ФИЗИЧЕСКО 

ЛИЦЕ 

гр. Велинград 9712 45 112 9555 
с. Драгиново 1485 3 1 1481 

Източник: НСИ, Текуща жилищна статистика 

 
6.5. Жилищна задоволеност  

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (към 
31.12.2015  г.) е 448 жилища/1000 д. в гр. Велинград и 315 жилища/1000 д. в с. Драгиново.  
Този макро-показател - “брой жилища/1000 обитатели” отразява количеството жилища без да 
дава информация за качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното ползване 
и реалното потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по показателя - “брой 
жилища/1000 обитатели” гр. Велинград има по-високи показатели (448/1000) от средно-
европейските (420/1000). Но този показател има адекватна диагностична стойност в 
условията на балансирани икономики и развити жилищни пазари. В гр. Велинград, той се 
деформира сериозно от голямото количество необитавани жилища (1 195 жилища), или 
12.4% от жилищния фонд. Затова и стойности на макропоказателя близки до 420/1000 се 
отчита не като означаващ висок стандарт на жилищна задоволеност, а като индикатор за 
необитаван фонд. Ако се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, показателят 
“брой жилища/1000 обитатели” влиза в реалистичните си стойности – 393/1000 - по-ниски 
от средно-европейските.  

Към 31.12.2015 г.  в гр. Велинград в едно жилище живеят средно 2.23 лица, на едно 
жилище се падат средно по 86.2 м2, а на обитател – 38.8 м2 полезна площ при обща полезна 
площ за града 836 795 м2.  

Към 31.12.2015 г. в с. Драгиново в едно жилище живеят средно 3.17 лица, на едно 
жилище се падат средно по 65.3 м2, а на обитател – 20.6 м2 полезна площ при обща полезна 
площ за селото 96 929 м2.  

Основният показател за жилищна осигуреност на населението жилищната площ/човек 
за гр. Велинград е 30.8 м2. От което е видно, че града има добрите параметри на жилищна 
задоволеност в страната, дължащ се необитавани жилища и на високата полезна площ на 
жилищата. В с. Драгиново осигуреността на населението жилищната площ/човек е 
значително по-ниско 16.4 м2.  
 

Табл.30. Параметри на жилищата към 31.12.2015 г.  

Населени места Жилища 
брой 

Параметри 
Полезна  площ 
на 1 жилище – 

кв.м. 

Жилищна площ 
на 1 жилище – 

кв. м. 

Полезна  
площ на 

човек- кв.м. 

Жилищна 
площ на 

човек- кв.м. 

Лица на 1 
жилище 

гр. Велинград 9712 86,16 68,74 38,58 30,78 2,23 
с. Драгиново 1485 65,27 52,08 20,56 16,40 3,17 

Източник: НСИ, обработка на Консултанта 
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Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес са: 

• В близките години двете селища ще разчита основно на съществуващия фонд; 

• Но ще се изграждат и нови жилища, предимно като вилни имоти (втори жилища); 

• В град Велинград има засилено търсена на терени за жилищна строителство; 

• Ресурсът, привличан в  жилищния сектор за изграждане на социални жилища, е 
крайно недостатъчен; общината трябва да провежда и адекватна общинска жилищна 
политика; 

• Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и нова среда за 
обитаване в селищата (възможност за модела “къща с двор”). 

Търсенето на жилищни терени непрекъснато се увеличава. Поради това с проекта е 
необходимо да се отредят терени за жилищно и вилно строителство. В землищата на двете 
населени места се предлага: 

• увеличаване на територията на гр. Велинград и с. Драгиново; 

• предлагане на земеделски територии с допустима промяна на предназначението; 

• разширение на строителните граници на гр. Велинград 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 ниско етажно 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 ниско етажно застрояване. 

Предвидените с плана нови територии за жилищно строителство (199 

31 ха) са отредени за ниско етажно жилищно строителство (Жм), к.к. 10,00 м, 
плътност на застрояване до 60% и Кинт – 1,2. 

В село Драгиново поради традицията всеки син в семейството да има отделна къща 
има нужда от разширяване на строителните граници в местността “Липовец”. 
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7. Икономическа база. Зони за производствена дейност и прилагане на труд 

7.1. Структура на икономика 

По данни на „Отдел статистически изследвания“ Пазарджик, през 2015 г. в 
икономическия комплекс на община Велинград функционират 1438 фирми, които са 
произвели продукция на стойност 163 932  хил. лв. и са осигурили заетост на 6 203 души. 

7.2. Основни икономически показатели 

Предприятия според големината (според броя на заетите лица) 

По отношение на размера на действащите фирми, като гръбнак на общинската  
икономика се явяват микро (91.5 %)  и малките фирми.  
Табл.31. Групи предприятия 

Групи предприятия според 
заетите в тях лица 

Предприятия Произведена 
продукция1 

Приходи от 
дейността 

Заети 
лица2 

Наети 
лица2 ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Хил. лв. 
Общо за община Велинград 1 438 163 932 280 246 6 203 5 227 126 200 
Микро до 9 заети 1 316 55 802 112 297 2 505 1 627 47 466 
Малки от 10 до 49 102 58 486 111 354 1 940 1 867 31 607 
Средни от 50 до 249 20 49 644 56 595 1 758 1 733 47 127 
Големи над 250 - - - - - - 

Източник НСИ 
 

По отношение на приходи от дейност водеща роля през 2015 г водещи са малките и 
микро фирмите, които реализират 223  651 хил. лв. (79,80%) от приходите от дейност. 

Средните предприятия са само 20 през 2015 г. и на тях се пада дял от: 28.3% от 
заетите лица, 30.3% от произведената продукция, 20.2% от приходите от дейност и 37.3% от 
ДМА. Средните предприятия са в сферата на преработващата промишленост.  
 

Табл.32. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по години и по групи 
предприятия според броя на заетите за община Велинград 2014-2015 г.  

Икономически дейности (А21) 

Предпри-
ятия 

Произвед
ена 

продукци
я1 

Приходи от 
дейността 

Заети 
лица2 

Наети 
лица2 ДМА 

Брой 
Х  и  л  я  д  и    
 л  е  в  о  в  е Б р о й Х.лв 

2014 година 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 1 549 183 046 310 411 6 759 5 698 129 700 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 136 4 985 6 166 348 235 6 493 
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. ..     
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 243 75 613 87 226 2 156 2 014 25 367 
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 4 .. .. 7 .. .. 
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 3 .. .. .. .. .. 
F СТРОИТЕЛСТВО 41 5 891 6 310 115 95 2 033 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 645 27 060 129 329 1 560 1 116 13 430 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 53 13 276 14 612 234 201 2 741 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 184 31 694 38 171 1 243 1 126 50 673 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 12 1 820 2 067 72 62 998 
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 42 2 773 3 441 58 32 11 938 
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Икономически дейности (А21) 

Предпри-
ятия 

Произвед
ена 

продукци
я1 

Приходи от 
дейността 

Заети 
лица2 

Наети 
лица2 ДМА 

Брой 
Х  и  л  я  д  и    
 л  е  в  о  в  е Б р о й Х.лв 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 47 1 112 1 139 113 74 1 378 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 15 880 914 49 34 412 
P ОБРАЗОВАНИЕ .. 81 88 7 3 .. 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 51 13 723 16 438 594 547 9 345 
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 15 223 248 20 13 268 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 50 879 921 100 60 176 

2015 година 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 1 438 163 932 280 246 6 203 5 227 126 200 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 145 6 258 7 919 366 233 9 404 
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. - - - 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 167 48 338 56 011 1 556 1 471 22 077 
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 4 .. .. .. .. .. 
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ .. .. .. .. .. .. 
F СТРОИТЕЛСТВО 39 10 878 12 064 162 141 4 321 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 608 29 756 124 662 1 492 1 092 12 515 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 52 10 527 11 264 228 194 2 255 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 170 34 150 40 791 1 318 1 202 48 098 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 9 1 676 .. 57 .. .. 
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 40 1 471 1 800 42 16 11 363 
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 50 1 324 1 376 93 60 649 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 17 1 128 1 406 51 39 487 
P ОБРАЗОВАНИЕ 7 74 74 9 4 .. 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 
РАБОТА 53 13 853 16 275 596 548 8 757 
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 16 311 358 26 18 992 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 57 1 030 1 099 115 73 148 
Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Пазарджик 
 

7.3. Отраслова структура на икономиката 
• Селско, горско и рибно стопанство (Първичен сектор) 

Характерно за селското стопанство е, че преобладаващият тип производители са 
многобройните дребни еднолични производители с относително малки парцели земеделска 
земя. Отглеждат се предимно хмел, картофи и някои зърнени култури, като производството е 
продиктувано от физико-географските и климатичните особености на района. 

За животновъдството в гр. Велинград и с. Драгиново е характерно отглеждането на  
говеда и овце в личните стопанства и в някои новосъздадени лицензирани ферми.  

Планът подкрепя развитието на дейността като предвижда терени за задоволяване на 
неговите бъдещи нужди. Допълнителна възможност е и предвидената възможност за смяна 
на предназначението на земеделски земи за подобен род стопанства, независимо, че според 
Наредбата за строителство в земеделски земи това е възможно и без смяна на 
предназначението. 

Горско-стопанският сектор е традиционен за общината, в частност за разглежданите 
населени места. В град Велинград са съсредоточени администрациите на двете горски 
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стопанства, стопанисващи горските територии в землищата на Велинград и Драгиново. За 
важността на горските територии говори и факта, че те представляват 80% от териториите на 
двете землища. 

 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.). 

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. 

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). 

• Индустрия (вторичен сектор)  

Секторът на индустрията е структуроопределящ отрасъл  и най-вече отрасъл 
«Преработваща промишленост». В община Велинград в сектора на индустрията 
(промишлеността) водещи са следните фирми: 

- Дърводобив  и  дървопреработване  –  Това е  водещият  отрасъл  на  
общинската икономика. Ежегодно в общината се добиват около  150 000 м3 дървесина. 

Броят на малките и средни дървопреработващи предприятия е над 350. Те работят 
почти изключително  за  износ  (предимно  за  Гърция  и  Турция).  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 Братя Коцеви” ООД, “АМОС АБ” ЕООД; ЕТ „Агро Арапов – 
Серафим Арапов” и др., както и много фирми дървопреработватели и производители на 
палети, еко брикети 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. 

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, както и възможност за дългосрочно договориране на дървесина 
с цел подобряване на производствата, планиране в по—дълъг период, инвестиране в 
техника и не на последно място разкриване на нови работни места. 

- Машиностроене – Представено е главно от “Роботика” ЕООД – производство на 
медицинска, лабораторна и фармацевтична техника и ВСК КЕНТАВЪР - ЗММ ЕООД– 
дървопреработващи и металорежещи машини. Като странична дейност тук се произвежда и 
работно облекло. 

- Хранително-вкусова промишленост - Това са главно малки и средни 
предприятия. По- големите между тях са  „Маринели” ЕООД, “Бони оборот” и 
“Хлебозавода”. 

Продукцията на тези предприятия задоволява нуждите на общината от хранително- 
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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 минерална вода- 
„Акварекс –В“ и трапезна вода – „Акварел – МГ“. Те намират добър прием на пазара, както 
в страната, така и в чужбина. 

-   Строителство   –   В   последните   години   във   връзка   с   намаляващия   обем   
на строителството, се наблюдава спад в този сектор на икономиката. Това е отрасълът, 
който бързо  реагира на пазарното  търсене.  В общината са през  2015  г. са 
регистрирани  39 фирми, занимаващи се със строителство, като произведената продукция 
е била за 10878 хил. лева. 

Основните предприятия в преработващата промишленост са разположени в 
Индустриалната зона на града, за гръбнак на която е служил ж.п. ареала. Тя заема площ от 
111.7 ха, или около 10 % от територията на града. За територията на индустриалната зона е 
извършена реконструкция и изграждане на канализационна мрежа. 

• Услуги (Третичен сектор) 

Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от 
икономика и заетост в общината/града и е важен фактор за повишаване качеството на живот 
на населението.  Една част от подсистемите т.н. „институционални“ са разгледани в раздел 
„Обществено обслужване“. Показателите на Пазарните подсистеми без  подсистемите 
„Туризъм“ и „Транспорт“ са посочени в таблица. 

7.4. Инвестиции 

За нея може да се съди  по ръста на ДМА. Ако за 2014 ДМА в общината са били 
129700 хил. лв., то през 2015 г. те са 126200 хил. лв. 

По икономически дейности през 2015 г. спрямо 2014 г. има нарастване на ДМА 
единствено в селското и горското стопанство с 44,8 %, в другите дейности се отчита 
намаляване на статията. Това намаляване означава малък ръст на ДМА и по-голямо 
намаляване в следствие на натрупване на амортизационни отчисления. 

Намалената  инвестиционна активност забавя постигането на по-висок и устойчив 
икономически растеж . 

Основни изводи:  

Изводите, които се налагат от прегледа на стопанското развитие на общината са: 

• Недостатъчен е размерът на инвестициите за обновяване на технологичното 
оборудване; 

• Недостатъчна и с незадоволително качество е бизнес- инфраструктура ; 

• Ниска е степента на конкурентоспособност на производствените предприятия; 
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Търсенето на терени за производствени дейности се увеличава. В тази връзка планът 
отрежда територии за две животновъдни ферми в извън регулационните граници землището 
на Велинград: 

• животновъдна ферма в местността “Благовото”; 

• животновъдна ферма в местността “Голяма мътница”. 

Планът отрежда и площадка за Твърди битови и строителни отпадъци в местността 
“Благовото“ в извън регулационната граница на гр. Велинград. 

7.5. Прогноза за развитието на икономиката на Велинград и Драгиново 

Десетилетия наред град  Велинград  е разчитала основно на балнеоложки туризъм, 
хотелиерство и ресторантьорство,  дърводобив и дървопреработване, машиностроене, 
търговия и услуги. Възможни са и нови опори8, които изискват чиста среда и съвременна 
инфраструктура (в т.ч. комуникации). Всичко това изисква новият общ устройствен план на 
двете селища да създаде необходимите устройствени предпоставки за ускорен растеж. 

Прогнозиране на заетостта 

При разработването на прогнозите за икономическото развитие на град Велинград и 
село Драгиново се стъпва на прогнозите за броя на населението, и по-специално на 
прогнозата за броя на икономически активното население на база естествен прираст. 

За целите на Общия устройствен план на двете селища са направени два варианта на 
прогнозна структура на заетостта с хоризонт 2035 год. Прогнозата за броя на работната сила 
се базира на категорията икономически активно население от 16-65 г., която отчита 
тенденциите в пенсионната възраст.  

Като реалистичен (при наличие на съответни благоприятни предпоставки на 
инвестиции и растеж) се очертава първият вариант. Прави впечатление, че между двата 
варианта няма съществени различия и това се определя от самите тенденции на развитието 
на една съвременна градска икономика. 

При очертаване на структурата на заетостта на населението по предлаганите сценарии 
за развитие на икономиката на двете селища са направени следните допускания: 

• Сивата икономика излиза на “светло” – отчитат се реално заетите; 

• Предвидени са промени в структурата на заетостта; 

• Ще се развива с ускорени темпове третичният сектор в отраслите - “Търговия и 
обслужване”, “Хотели и ресторанти” и “Хуманно здравеопазване”. 

• Вторичният сектор остава като перспективен за развитието на икономиката на и 
най вече дървопреработването и производството на мебели. 

В долните таблици е дадена прогноза за структурата и броят на заетите по отрасли в 
двете селища. Двата варианта нямат съществени разлика. 

 

 

                                    
 
8 Преработваща индустрия, модерно животновъдство, биологично земеделие, алтернативен туризъм; 
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  Табл.33. Прогноза за структурата на заетите лица по сектори 
Сектори  Първи вариант Втори вариант 

2013 2030 2035 2030 2035 
Общо  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Първичен  5,4 4.8 4.5 4,5 4,1 
Вторичен  33,0 27,9 25,2 26,1 23,5 
Третичен 60,4 67,3 70,3 69,4 72,4 

 
 

Устройствени решения за реализиране на прогнозните варианти 

Обективните дадености за социално-икономическото развитие на двете селища и 
бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените решения на 
проекта общия устройствен план, водещи до устойчиво развитие и създаване на определен 
комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл. 

Устройствените аспекти в развитието на икономиката на град Велинград и село 
Драгиново са свързани с предвиждане на терени за нови съвременни технологични 
производства, които не влизат в конфликт с останалите подсистеми – “Обитаване”, 
“Обслужване” и др. 

В новия Общ устройствен план се отредени изграждането на нови терени за 
икономически активности. По този начин се осигурят необходимите устройствени 
предпоставки за реализиране на заложената динамика, като повлияят върху интереса на 
инвеститорите съгласно съвременните изисквания. Така ще бъде осигурен необходимия 
резерв от терени, който от една страна ще задоволи новите изисквания на инвеститорите, от 
друга страна ще осигури възможности за извършването на процес на рехабилитация и 
реконструкция на съществуващите производствени зони.  
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8. Отдих и спорт  

Велинград е курорт от национално и международно значение. Велинград е обявен за 
курорт с национално значение през 1950 г. (ПМС №549) и курорт от международно значение 
през 1981 г. Известен е като център на балнеологията и туризма.  

През 2005 г. му е присъдено званието “СПА столица на България” от Българската 
асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Званието е присъдено на Конференцията на 
Световната браншова организация на хотелиерите и ресторантьорите (ИХРА) състояла се в 
Монтерей, Мексико.  

На 7 юли 2008 г. Велинград бе официално коронясан като “СПА - столицата на 
Балканите” от Балканския алианс от хотелиерските асоциации БХРА, което признание 
градът получи на 17 декември 2007 г. в Сараево, столицата на Босна и Херцеговина.  

Велинград разполага с фантастична природа, уникални възможности за развитие на 
СПА услугите, модерна туристическа база с над 4 5009 легла, предлагаща целогодишно 
туристически услуги, 80 минерални извора, 15 вида вода, изключително интересно и богато 
културно-историческо наследство и природни дадености привличат в града над 500 хиляди 
туристи целогодишно. 

8.1. Туристическо развитие  

Стопански измерения на туризма 

Туристическа индустрия и туристическа инфраструктура. Обобщената статистическа 
картина на туристическата индустрия в град/община Велинград  2011–2015 г. е представена в 
следната таблица: 

 

Табл. 34. Град/община Велинград – леглова база, реализирани нощувки, приходи (2011 - 2015 г.) 
Показатели/единица мярка мярка 2011 2012 2013 2014 2015 
Хотели и други бр. 37 27 27 28 26 
Брой стаи бр. 1578 1412 1412 1399 1355 
Легла бр. 3422 3012 3012 2968 2907 
Легла/денонощия - капацитет бр. 1098112 965742 965742 995130 965731 
Реализирани нощувки общо бр. 314007 347536 347536 384221 436827 
 - от чужденци бр. 27477 33857 33857 39339 42063 
Пренощували лица бр. 117989 137951 137951 138162 168889 
 - чужденци бр. 7265 8405 8405 9089 10220 
Използваемост  % 28,6 36,0 36,0 38,6 45,2 
Приходи от нощувки общо лв. 13099170 14960005 14960005 18195113 20625956 
- от чужденци лв. 1834916 1931814 1931814 2659291 2377538 

   Източник: НСИ, Дейност на местата за настаняване по области и общини през 2015 
 

По данни от НСИ към 2015 г., разглежданата територия разполага с 2 907 легла/места 
в 26 средства за подслони и настаняване, от тях 22 хотела. В тези цифри не са включени 
малките хотели, квартирите и др. обекти за подслон, съдържащи по-малко от 10 легла. Като 
цяло показателите за туристическото развитие на общината бележат ръст през 2015 г. спрямо 
предходната година.  

Според категоризацията на средствата за подслон и настаняване по данни за 2015 г. 
водещо място имат хотелите от 5 звезди които реализират 46.4% от приходите от нощувки и 

                                    
9 По данни на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016 
– 2020 г. 
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72.5% използваемост на легловата база, следват хотелите от 4 звезди с 30.4% от приходите от 
нощувки, което е видно от приложената таблица.  

 

Табл. 35. Места за настаняване в град Велинград според категорията10 - звезди – 2015 г.  
Хотели и други 

заведения - брой 
Категория- Звезди Приходи от нощувки 

- лева 
% на приходите 

26 - 20 625 956 100.0 
9 1 и 2 звезди 1 067 924 5.2 
5 3 звезди 3 707 613 18.0 
8 4 звезди 6 277 238 30.4 
4 5 звезди 9 573 181 46.4 

Източни: НСИ, Дейност на местата за настаняване по области и общини през 2015 
 

Във Велинград популярни хотели имащи национално и международно значение са 
около 15 на брои и са:  
 
Табл.36.  Популярни хотели във Велинград   

Хотел Категория- Звезди Оценка 
Дворец СПА Хотел  5 звезди Много добър 8.4 
Грандхотел Велинград 5 звезди  Много добър 8.5 
СПА Хотел Рич 4 звезди  Много добър 8.3 
Балнеохотел и СПА Акватоник 5 звезди Много добър 8.8 
Парк Хотел и СПА Макси  5 звезди Много добър 8.5 
СПА Клуб Бор  4 звезди  Много добър 8.5 
СПА Хотел Клептуза  4 звезди  Добър 7.4 
Велина СПА Хотел  4 звезди  Отличен 8.7 
СПА Хотел Селект  4 звезди  Приятен 6.2 
Роял СПА Хотел 4 звезди  Много добър 8.5 
Балнеохотел Велинград  3 звезди Добър 7.4 
Хотел Витоша 2 звезди  Добър 7.4 
СПА Хотел Елбрус    

Източник: Общинска администрация Велинград 
 

              Табл.37.  Реализирани нощувки в общините предоставящи СПА услуги през 2015 г.  
Община Реализирани нощувки – брой 

Велинград 436 827 
Хисаря  272 498 
Сандански  228 954 
Павел баня  156 709 
Троян 120 555 
Сапарева баня  72 702 
Девин  70 412 
Костенец  52 094 
Гърмен  35 098 
Кюстендил  34 850 
Вършец 30 572 
Минерални бани (Хс) 16 881 
Долна баня  9 306 
Баните (См) 8 621 
Септември  7 044 

              Източник: НСИ, Дейност на местата за настаняване по области и общини през 2015 г.  
                 Забележка: На ниво населено място не се публикуват данни от НСИ, като и от други ведомства 

                                    
10 Според Постановление № 117 от 22 май 2007 г.  за изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране 

на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения , приета с 

Постановление № 357 на Министерския съвет от 2004 г. 
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В национален план, община Велинград (основната леглова база и туристическа 
инфраструктура е съсредоточена в гр. Велинград, в която са реализирани 436 хил. нощувки) 
категорично отстоява първа позиция пред другите общини в страната развиващи 
балнеоложки туризъм. Следващите го по реализирани нощувки са далеч зад него – Хисаря 
(272 498), Сандански  (228 954), Павел баня  (156 709) и т.н.,  което е видно от таблица №44.   

При капацитет от над милион нощувки годишно, град Велинград реализира 436.8 
хиляди, което е близо 45.2% пълняемост на базата за настаняване. Така Велинград е не само 
водач по количествени параметри, но реализира и една от най-високата ефективност на 
туризъм в страната. 

Положителен и обнадеждаващ е фактът, че през последните 5 години, броят на 
реализираните нощувки се е увеличил с над 39.1%. Макар и с типичните за сектора 
колебания през годините, Велинград демонстрира решимост да оползотвори ресурсите си за 
балнео и спа туризъм и много алтернативни форми в широк диапазон от еко- и културен, до 
конферентен, ловен и риболовен. 

Реализираните нощувки през визирания период се колебаят в диапазона 314 - 437 
хиляди. Като цяло, под-отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство” формира дял от 11.4% в 
нетните приходи от продажби за 2014 г. Добавяйки съпътстващите туризма услуги, се 
получава структуроопределящ дял в градската/общинската икономика.  

Това са фактите. Развит е туризъм със стратегически за града измерения. Основен 
принос имат балнео и спа туризмът (без да е изчерпан ресурсният капацитет на минералните 
води). Голяма част от реализираните нощувки не са статистически регистрирани и този факт 
не позволява точни количествени характеристики. 

8.2. Туристически ресурси 

В началото на 2016 г. е приета нова Стратегия за развитие та устойчив туризъм в 
община Велинград и дестинация Велинград (2016 – 2020 г.), като в по-голямата си част 
засяга град Велинград, която надгражда Стратегията за развитие на устойчив туризъм 2006-
2013 г.  

В района няма и не се допуска стимулирането на силно развити неустойчиви форми 
на туризма, свързани с промяна на естествения ландшафт, мащабни застроявания, увреждане 
на природата чрез изграждане на съоръжения или по друг начин. 

В района не се развиват и не се стимулират форми на туризъм, свързани с 
увреждането на социалната среда, елементите на културното или природно наследство. 

Местните предприемачи развиват или желаят да развиват устойчив туризъм в тези 
населени места и техните землища. 

Социо-културните граници на района са обособени и различими. 

Предлаганите туристически продукти и услуги в региона са свързани с уникалните 
особености и идентичността на региона. 

Пренасяйки предишна оценка и планирани действия от актуализираният общински 
план, може да се препотвърди и едно от стратегическите направления за развитие на 
общината и в новия планов период – „развитие на устойчив туризъм”.  Велинград е „дарен” с 
богати ресурси и възможности за широк диапазон от туристически продукти: 

ОПР препотвърждава стратегическото значение за развитието на града - “развитие на 
устойчив туризъм”.  В такава насока е формулираната в него визия. 
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Община Велинград ще се развива като утвърден курорт от национално и 
международно значение, СПА столица на Балканите, жизнеспособна териториална 
единица, с подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, 
инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура 

Главната цел на общинския план за развитие за периода до 2020 г. е постигане на 
устойчиво икономическо, социално и пространствено развитие  с повишен жизнен стандарт 
и утвърждаване на община/град Велинград чрез  екологично чиста ваканционна  и курортна 
територия с добре устроена жизнена и бизнес среда, с повишена привлекателност и 
атрактивност като водещ международен балнеолечебен и туристически център. 

Като основен приоритет в плана е - Приоритет 1: Община Велинград 
конкурентноспособна община с динамичен сектор туризъм 

Основен приоритет в туризма, през следващия период безспорно предстои да се 
изявява балнеолечението и спа-туризма, като използването на богатството от минерална вода 
за лечебни, профилактични, ваканционни, развлекателни цели ще затвърди първостепенното 
си значение във Велинград. Целта е : Развитие на туризъм през всички сезони, утвърждаване 
на Велинградския туристически район като водеща дестинация в балнеолечението и СПА – 
туризма в национален и международен мащаб. 

Град Велинград е „дарен” с богати ресурси и възможности за широк диапазон от 
туристически продукти: 

Балнеоложки туризъм:  Той е дългогодишна традиция и основна туристическа форма, 
но обслужваща предимно ниските сегменти в туристическия пазар. Излизането в по-скъпите 
нива налага маркетиране на курорта в европейските туристически борси и пред големи 
туроператорски фирми с цел разработване програми за привличане интереса на 
чуждестранни туристи към региона. Необходимо е и партньорство с други балнеоложки 
курорти от страната и чужбина.  

Алтернативен туризъм: Счита се, че община Велинград има потенциал за развитие 
на екологичен и селски туризъм. Оползотворяването на финансовите ресурси на ПРСР за 
целта следва да доведе до сглобяване на завършени, продаваеми продукти, повишаващи 
атрактивността на района и разнообразяващи основното предлагане в балнеологията.  

Бизнес/конферентен туризъм: Условията за балнеолечение са и условия за уелнес и 
спа услуги, съчетани с тим билдинг и конферентен туризъм. Проблемът с отсъствието на 
съвременна оборудвана конферентна база с достатъчен зален капацитет вече е решен. Балнео 
СПА Хотел Свети Спас разполага и с модерна конферентна зала с 200 места.  

Туризъм за спорт и рекреация: Велинград може да се превърне в чудесна 
тренировъчно-възстановителна база за професионален спорт и най-вече на футбола, 
баскетбола и др. колективни спортове Необходимо е изграждането на специализираната 
спортна инфраструктура.  

Културно-исторически туризъм: Собственото културно наследство на Велинград, 
обогатено от силните културни факти от съседни общини, е достатъчна база за поне 
двудневна програма, обогатена с релаксиращи спа процедури и събития от богатия културен 
календар на района.  

Лов, фото-лов, риболов: Общината има всички предпоставки за организирано и 
индивидуално практикуване на хоби туризъм в тези сфери. Разкриване на по широко 
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партньорство между хотели, тур оператори и горски, и ловни стопанства с цел 
удовлетворяването на растящите нужди и спектър от почиващите хора на територията на 
общината. 

Развитието на туризма ще продължи да се локализира по видове във вече 
специализираните зони: 

• Град Велинград - балнеолечение и спа-туризъм, културен туризъм, здравно-
климатичен туризъм, конгресен, религиозен и спортен туризъм; 

• Юдола – Куртово – Белмекен - еко-, климатичен-планински, ски-, вело-туризъм, 
лов и риболов; 

• Сютка - еко-, ски -, маршрутно-познавателен туризъм, лов и риболов. 

Като основен приоритет в туризма, през следващия период безспорно предстои да се 
изявява балнеолечението и спа-туризма, като използването на богатството от минерална вода 
за лечебни, профилактични, ваканционни, развлекателни цели ще затвърди първостепенното 
си значение във Велинград. 

Настанителната база разполага с достатъчен капацитет и адекватен стандарт. 
Легловият фонд от над 4 500  легла е разпределен в балнео- и спа- хотели, почивни бази, 
семейни хотели, къщи за гости и самостоятелни стаи за настаняване.   

На територията на общината функционират достатъчен брой заведения за хранене и 
развлечения с различна насоченост. Само в град Велинград действат над 300 заведения с 
капацитет. Капацитетът им в зависимост от броя на местата е, както следва 108 броя до - 20 
места, 126 заведения до 50 места, 43 до 100 места и 37 над 100 места. 

8.3. Спорт. Територии с обекти за спорт 

Присъствието на спорта във  Велинград е осезателно.  Регистрирани са 11 спортни 
клуба: 3 плувни, 2 футболни, по един  спортни танци, ски и ски бягане, карате, борба, 
спортен бридж, две туристически дружества. Всички те са обединени в общински спортен 
клуб. 

По-значимите спортни обекти  които са и ресурс за развитието на спортния туризъм 
са разположени във Велинград: 

• Покрит плувен басейн с капацитет 16 души х 6 коридора - 96 души на час съгласно 
указания на федерацията по плуване, с площ  1928 кв. км - УПИ ХII с отреждане плувен 
басейн в кв. 3446 по плана на Велинград. Акт 77 за ПОС от 14.08.2009. Спортен обект 
„Покрит плувен басейн” съществува от 1982 година. Представлява 25 метров покрит басейн 
с 6 бр. плувни коридори; спортна зала; съблекални; филтърна инсталация за пречистване на 
минералната вода. Отговаря на технически изисквания и е в добро състояние; 

• Стадион с капацитет  7304 седящи места, 450 места под козирката и 246 места 
сектор за гости. Лицензиран за провеждане на спортни прояви. УПИ I – 2385 с отреждане „За 
стадион” с обща площ от 28 276 кв.м. в едно с построена сграда от 774 кв.м. в кв. 3441 по 
плана на гр. Велинград. Акт 310 за частна общинска собственост от 19.03.2008. Обектът 
разполага с футболно игрище; писти; трибуни; ограда и масивна двуетажна сграда. В 
сградата има съблекални, тренировъчни зали; козирка с 215 кв.м.; ветеринарна лечебница. 
Стадиона е в добро състояние и е поддържан съгласно изискванията за спортен обект; 

• Централен минерален плаж с капацитет 80 души на час в басейна (5 коридора по 16 
човека). Разположен в УПИ:I, кв. 156 по плана на Велинград, акт 78, 12.10.2009 г. за ПОС, 
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10 106 кв.м. Минерален плаж и плувен басейн, с площ 1273 кв.м. (50 м дължина, 8 коридора), 
за извършване на спортна и състезателна дейност; малък басейн за първоначално обучение, 
размери 33/11 м. Задоволително състояние на обекта, препоръчително е подобряване на 
техническото състояние. Поземленият имот е отреден за минерален плаж, търговия и услуги 
и като състезателна и тренировъчна дейност; 

• Тренировъчно игрище “Кална баня” с капацитет за около 500 души седящи места. 
Спортно тренировъчен комплекс с площ 10381 кв.м., разположен в кв. 3444 по плана на 
Велинград, УПИ III, акт 363 от 08.08/2008 за ЧОС. Обектът е добре поддържан и удобен за 
изпълнение на предназначението му като спортно-тренировъчен комплекс.  

В града има  22 открити и закрити минерални басейни, по известни от които са:  

• Минерален басейн “Каферинова” - един от най-новите и модерни плажове в града, 
водата му е с доказани лечебни свойства.  

• Минерален плаж “Терма”, кв. Каменица; 

• Плаж “Витоша” намира се до хотел Витоша; 

• Минерален плаж  “Амос” намира се в с. Драгиново. 

• Картинг писта Велинград. Пистата има форма на осморка и се пресича с мост и 
малък тунел, а общата и дължина е 400 метра. Трасето позволява да се кара и в двете посоки. 
Пистата разполага с 3 вида картове, както и детски такива.  

• Конна база “Сивек”  разположена е в източната част на града след 
производствената зона. Разполага с баня за коне, стая за амуниции, 6 бокса и 12 полубокса, 
два пясъчни манежа за езда, квалифицирани инструктори, 1 пони и 14 ездитни коня. Базата 
предоставя всичко, необходимо за конна езда – кон, амуниция и инструктор. Организират се 
еднодневни, тридневни и петдневни преходи с водач.   

• Боулинг зали – Спа хотел „Селект“, гранд хотел „Велинград“. 

• Тенис кортове – хотелите „Камена“, „Акватоник“, „Двореца. 

• Велосипеди под наем – „Деви“, „Акватоник“, „Здравец“ и др. 

• АТВ под наем - хотел „Рич“.  

• Вътрешен минерален басейн и фитнес зала  - в хотел “Сарай”, с. Драгиново. 

 Спортни събития и прояви: 

• Държавно първенство по триатлон, Велинград; 

• Регионални спортни състезания; 

• Състезание по бридж, Велинград; 

• Държавно първенство по плуване за ветерани, Велинград. 

Предложения за нова спортна инфраструктура 

С оглед обогатяването на предлагането на допълнителни туристически услуги  е от 
особено значение изграждането на нови спортни съоръжения и необходимата  спортна  
инфраструктура. В плана се предлага:  

• Отреждането на терен за ски писта в квартал “Чепинно” над защитена местност 
“Клептуза” в землището на гр. Велинград; 
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• Обособяване през зимата като Ледена атракционна пързалка басейна на 
Централния минерален плаж; 

• Отреждане на терен който е общинска собственост за построяването на нов 
Спортен комплекс  в землището на с. Драгиново с площ 19.91 дка.,  местност “Градев лог”.  
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9. Обществено обслужване  

По своето предметно предназначение подсистемите на общественото обслужване 
биват: система на социалната в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването; 
пазарни подсистеми, система на туристическата инфраструктура. В тези основни групи има 
много подгрупи.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, социални 
дейности, култура и изкуство, физкултура и спорт, държавно управление. Нейното 
финансиране се осъществява основно с публични (бюджетни) финансови средства. Тази 
инфраструктура е позната като бюджетни социални дейности.  

Пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника, други 
услуги, финанси, кредит и застраховане. 

От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната 
инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии.  

9.1. Образование  

Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло бюджетна 
издръжка и е приоритет в общинската политика.  

9.1.1. Образованост на населението 

По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 
общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на 
населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и 
увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование. 

По данни НСИ за 2011 г., относителният дял на населението на общината с високо 
образователно ниво (с висше образование) е 11.2% (4 426 лица) от общото население. Налице 
е изоставане в сравнение със средното равнище за страната 19.6% и на  област Пазарджик 
12.4%. Лицата с висше образование са основно в общинският център гр. Велинград  17.1%, 
докато в с. Драгиново са само 2.5%. . 

Лицата със средно образование във град Велинград са 9153 д. (43.3%), а в село 
Драгиново  и 1387  (31.5%) . С основно образование в град Велинград са 4961 лица (23.5%), с 
начално – 1 665 лица (7.9%) и с незавършено начално – 1221 лица (5.8%). Последната група е 
представена изключително от роми. В село Драгиново с основно образование са 1 923 лица 
(43.7%), с начално – 607 лица (13.8%) и с незавършено начално – 307 лица (5.8%). В дъното 
на образователната стълбица стоят лицата, “никога не посещавали училище”. Броят им в 
град Велинград  е 407 лица, или 2.0% от населението на 7 и повече навършени години, при 
1.2% средно за страната., в село Драгиново “никога не посещавали училище” са 50 лица 
(1.1%). Така се формира дял от 39.2% с ниска грамотност или неграмотни хора в град 
Велинград и 65.6% в с. Драгиново, което силно затруднява достъпа им до пазара на труда и 
обяснява високата безработица сред част от населението в тези две селища.  
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Табл.38. Население на 7 и повече навършени години и степен на завършено образование към 01.02.2011 
година в община Велинград, град Велинград и село Драгиново 

Населени места Общо Висше Средно Основно Начално Незавър-
шено 

начално 

Никога не 
посещава-

ли 
училище 

 Дете (до 7 г. вкл., 
което още не 

посещава 
училище) 

Община Велинград 37772 4246 14048 12537 3857 2240 724 120 
гр. Велинград 21130 3630 9153 4961 1665 1221 427 73 
с. Драгиново 4404 112 1387 1923 607 307 50 18 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.  
 

Образователна инфраструктура 

Предучилищно образование 

Инфраструктурата на образованието в гр. Велинград и с. Драгиново  е представена от 
обекти на предучилищното обучение, на общото (в т.ч. и средно)  и професионалното 
образование. Броят и капацитетът на детските заведения и на общообразователните училища 
е резултат от контингентите деца във възрастовата група 3-6 години и на лицата във 
възрастовите групи от 7 до 14 и 15 – 18 години. 

Предучилищното образование в двете селища  през учебната 2013/2014 г. включва 6 
детски градини – 5 на територията на гр. Велинград  (ОДЗ “Фантазия”, ОДЗ “Слънчице”, 
ЦДГ “Радост”, ЦДГ “Детски рай”, ЦДГ “Еделвайс”) и 1 в село  с. Драгиново (ЦДГ “Пролет”).  

Те се посещават от 1 098 деца, като преди 5 години са били 1078 деца, т.е. налице е 
нарастване на посещаемостта с 1.9%. 

Като цяло може да се обобщи, че в сферата на предучилищното образование се 
наблюдават положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и ефективността на 
функциониране на заведенията като се използва социален инструментариум – ниски такси за 
родителите и настойниците и разкриване на полудневни групи към училищата в малките 
населени места с цел пълен обхват на децата, които се дофинансират от общинския бюджет. 
За подобряване на предучилищната инфраструктура е необходимо отреждането на терен за 
детска градина в село. Драгиново.  

Общо образование 

През учебната 2013/2014 г. общообразователните училища, които се финансират като 
държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината, са 6 - 5 в гр. Велинград (СОУ "Св. 
Св. Кирил и Методий", СОУ "Васил Левски", ОУ "Неофит Рилски", ОУ "Христо Ботев", ОУ 
"Георги Бенковски") и 1 в с. Драгиново (СОУ "М. Драгинов").  

Професионално образование   

Професионалното образование което е на държавно финансиране е представено от 3 
професионалните гимназии, разположени в гр. Велинград: 

• Професионална гимназия по икономика и туризъм  ПГИТ “Алеко Константинов”, 
гр. Велинград, ул. Съединение №49; 

• Професионална гимназия по горско стопанство ПГГС “Христо Ботев”,                     
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух  №111 а;  

• Професионална гимназия по дървообработване ПГД “Иван Вазов”, гр. Велинград, 
ул. Съединение  №44.   
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Има и 1 Частен професионален колеж “Булпрогрес”, гр. Велинград. Колежа е 
разположен в сградата на Общински Детски Комплекс Велинград бившият „Пионерски дом“. 
Колежа използва 4 стаи. Учащите в него са 7.  

Състоянието на сградния фонд е добро. Сградите на всички училища са масивни и 
здрави. Материалната база е добра и осигурява възможности за нормален учебен процес. 

Специални училища 

В Помощно училище “Драган Манчов” в гр. Велинград се обучават деца с 
интелектуална изостаналост, които получават специализирана педагогическа помощ 
разпределени в 10 паралелки от първи до 10 клас.  

 

Табл. 39. Училища в гр. Велинград и с. Драгиново 
Наименование Вид Адрес Вид на 

финансирането 
 Велинград     
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (I-XII клас) ул. “Юндола” № 35; Общинско 
СОУ “Васил Левски” СОУ (I-XII клас) ул. “Кристал” № 10 Общинско 
ОУ "Неофит Рилски” Основно (I-VIII клас) ул. “Братя Маврикови”  № 48  Общинско 
ОУ “Христо Ботев” Основно (I-VIII клас) ул. “Макаренко”  № 2  (основна сграда) 

и ул. “Г. Кирков” № 8(филиал) 
Общинско 

ОУ “Георги Бенковски” Основно (I-VIII клас) ул. “Калъчов мост” № 9 Общинско 
ПГИТ “Алеко Константинов” Професионална 

гимназия 
ул. “Съединение” № 49 Държавно  

ПГГС “Христо Ботев” Професионална 
гимназия  

ул. “Хан Аспарух” №111 а Държавно 

ПГД  “Иван Вазов” Професионална 
гимназия 

ул. Съединение № 44 Държавно 

ПК “Булпрогрес” Професионален 
колеж 

В сградата на ОДК  Частно 

ПУ “Драган Манчов”  Помощно училища 
от (I – X клас) 

ул. “Съединение” 256 Държавно 

село Драгиново    
СОУ “Мартин Драгинов” СОУ (I-XII клас) ул. “Кирил и Методий” № 1 Общинско 
Източник: Общинска администрация Велинград  

Все още системата на образованието във гр. Велинград и с. Драгиново не е достатъчно 
гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от 
професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е 
необходимо мрежата от специализирани професионални гимназии  да бъде оптимизирана, за 
да се синхронизират резултатите от нейната дейност с очакванията на бизнеса. С цел 
повишаване на добавената стойност и конкурентоспособността на общинското производство 
следва да бъде засилено развитието на приложните изследвания и иновативните технологии. 

Предвид туристическото развитие на общината, е необходимо застъпване на нови 
специалности в сферата на туризма. 

9.2. Здравеопазване 

В двете населени места системата на здравеопазването е сравнително добре развита и 
като цяло покрива нуждите от здравна помощ  в тях. 

Болничната помощ е на територията на общината се е представено от 4 болнични 
заведения с капацитет общо 583 легла, от тях многопрофилни болници 2 с капацитет 283 
легла, специализирани болници 2 с капацитет 300 легла.   

Болничните заведения са разположени в гр. Велинград:  
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• Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) ЕООД, бул. «Съединение» 
49. Урегулирания поземлен имот (УПИ) с обща площ 10.022 дка, от тъх УПИ VІІІ с 
отреждане „за поликлиника „в кв.65 по плана на Велинград – 2.744 дка., и УПИ Х – 7.278 
дка. с отреждане „ за услуги„.  

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 149 легла. В нея 
работят 44 лекари и около 90 медицински сестри. Изпълнява над общински функции, като 
освен населението на община Велинград (40 386 д.) обслужва и населението от общините 
Ракитово  (14976 д.) и Батак (5921 д.), или общо 61 283 души. 

• Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация – “ВИТА” ЕООД, ул. “Александър Пушкин” разполага със 134 легла в нея 
работят 6 лекари.  Площта на УПИ е 19 дка . В болницата се лекуват заболявания на опорно-
двигателния апарат, периферната нервна система, дихателната система.  

• Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, 
филиал Велинград, ул. “Гоце Делчев” 38. Площта на УПИ е 20 400 дка.     Разполага с 140 
легла и в нея работят 6 лекари;  

• Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация и ПФЗ” Св. Петка Българска „ – ЕООД, местност 4-ти километър.  
Разполага със 160 легла и нея работят 8 лекари. 

Физическото състоянието на сградния фонд е много добро в 3 те болници и средно в 
МБАЛ Велинград.  

Лечебните заведения за извънболнична помощ в гр. Велинград са 8: 

• 1 ДКЦ – кабинети по: ортопедичен, хирургичен, детски, УНГ, очен, неврологичен, 
ревмо-кардиологичен, кожен и рентгенологичен. В него работят 27 лекари; 

• 5 Медицински центъра; 

• 2 Самостоятелни медико-диагностични лаборатории.  

Стоматологичната помощ се осигурява от групова практика “Дентавел” и 18 семейни 
практики. 

Индивидуални практики в с. Драгиново – 2 + 2 стоматологични. 

Спешната медицинска помощ се осъществява от звеното за ФСМП, гр. Велинград – 
филиал за спешна медицинска помощ. 

Велинград 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, урология, УНГ и др. 
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9.3. Социални грижи  

Социалните услуги се осигуряват от широкоспектърна мрежа услуги в общността и 1 
ИНСТИТУЦИЯ – Дом за стари хора. Социалната мрежа е сравнително добре развита и 
разполага с общо 6 звена с общ капацитет 163 места. Социалните услуги  към 2013 г. са:   

• Дневен център за деца с увреждания „Надежда”,  гр. Велинград. Разгъната 
застроена площ на центъра е 1786.0 кв.м. и Площта на урегулирания поземлен имот (УПИ)  
4823,0 кв.м. Обхваща 24 деца. Разполага със 7 стаи, среден размер на една стая – 30 кв.м.  

• Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. Велинград, ул. “Хан 
Аспарух” № 46. Разгъната застроена площ на центъра 134,00 кв.м. и площта на урегулирания 
поземлен имот (УПИ)-952,00 кв.м. Има 30 клиенти. Разполага с 5 стаи, среден размер на една 
стая 20 кв. м.  Ремонтиран е през 2012 г. 

• Център за обществена подкрепа, гр. Велинград. Разполага с  - 36 места, 
ремонтиран е през 2010 г.  

• Център за настаняване от семеен тип, гр. Велинград. Построен е през 2013 г., 
Разгъната застроена площ на центъра   252,00 + 664,00=общо 916,00. кв.м. и Площта на 
урегулирания поземлен имот (УПИ) – 3422,00 кв.м. Капацитет 30 места – 2 броя с по 15 
места.  

• Дом за стари хора, гр. Велинград, ул. Съединение № 288 . Разгъната застроена 
площ на дома  600,00.кв.м.. и Площта на урегулирания поземлен имот (УПИ)  2701,00 кв.м. 
Разполага с 27 стаи, среден размер на една стая 12-15 кв.м., капацитет 40 клиенти. През 2010 
г. е правен ремонт по проект “Красива България”. 

• Обществена трапезария, гр. Велинград.  Приготвянето на храната се извършва в 
сградата на старческият дом и се разнася по домовете на хората. Капацитет 50 клиенти.     

• Защитено жилище “Велина”, гр. Велинград. Площ РЗП - 320,00 кв.м. 
Физическото състояние на жилището е добро - санирано е през 2013 г,  капацитет – 5 места.  

Социалната политика, която се осъществява през последните години в община 
Велинград (в по голямата си част се отнася за град Велинград) има за цел:  

• въвеждането на нов модел на социална работа чрез прилагане на методики за 
превенция на рисковете от социално изключване;  

• развиване на интегрирани услуги, които да подпомагат потребителите да водят 
самостоятелен живот и да преодолеят нуждите от социални помощи; 

• въвеждането  на между секторните политики в социалната работа, чрез които се 
постига трайно социално включване на рисковите групи – деца, възрастни и лица с 
увреждания. 

Социалното включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими 
социални общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за социално 
включване се изразява в две насоки: 

• Социално подпомагане на лицата в риск и на определена категория лица с висока 
степен на бедност; 

• Превенция на рискови фактори за социално изключване и изолация, водещи до 
попадане на трайно маргилизирани социално уязвими групи. 
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9.4. Култура 

Средище на културното развитие на населението и духовното обогатяване на 
населението в общината са градския исторически музей, художествената галерия и трите 
читалища в гр. Велинград  и читалището в с. Драгиново, религиозни храмове.  

Читалища:  

Културното развитие на града е повлияно от традициите на трите бивши села – 
Чепино, Лъджене и Каменница, в които са запазили своето значение читалищата и  
библиотеките. Всяко от тях развива богата художествена самодейност.   

• НЧ ”Отец Паисий-1893”, гр. Велинград, ул. ”Хан Аспарух”№31, Фасада по 
„Красива  България; УПИ - 2 073кв.м.;  

• НЧ ”Св. Св. Кирил и Методий-1905, гр. Велинград, пл. ”Македония” №1, Нуждае 
се от цялостно саниране, направа на покрив и отоплителна система, УПИ – 1 851кв.м. 

• НЧ ”Васил Левски-1904”, гр. Велинград, бул.”Съединение”№181, Нуждае се от 
цялостно саниране; УПИ – 1 456кв.м. 

• НЧ ”Методи Драгинов-1936”, с. Драгиново, Нуждае се от цялостно саниране, 
липсва отоплителна система; УПИ – 1 013кв.м. 

Проблеми пред читалища са: Сградният фонд се нуждае от основен ремонт (цялостно 
саниране); Остаряло е сценичното оборудване; Липсва добро осветление и озвучаване на 
читалищните зали; Недостатъчни са средствата за поддържане на материалната база и за 
дейността на читалищата; Липса на отоплителна система.  

Исторически музей – Велинград е музей със 100 годишна история и съвременна 
визия. Създаден е през 1909 г. като археологическа музейна сбирка към читалището в с. 
Каменица и е най-старият музей в Родопите. Два пъти е национален първенец по 
посещаемост и един от 100-те национални туристически обекта. Намира се в центъра на кв. 
Каменица, в непосредствена близост до църквата „Св. Троица”, построена 1816 г. Във 
фондовете му се съхраняват над 20 000 археологически артефакта, предмети от стария бит, 
икони, старопечатни книги, лични вещи и архиви на известни личности, снимки и 
документи.   

На посетителите музеят предлага четири постоянни експозиции – мемориална 
експозиция „Вела Пеева”, етнографска изложба „Планината – гостоприемен дом”, изложба 
„Великденски писани яйца”, изложба „Николай Гяуров – Великият бас”. В залата за 
временни изложби често се експонират изложби от страната и чужбина. В конферентната 
зала се организират концерти, видеолектории, конкурси и ателиета. Музеят е адаптиран за 
хора с увреждания. 

Художествената галерия се намира в центъра на града, в къща „Цвета Шуманова”, 
стопанисвана от Фонд „13 века България”. Началото и е поставено през 1988 г., като 
художествена сбирка от 40 творби на съвременни български художници, дарение от ген. 
Атанас Семерджиев. Ежегодно, по време на Велинградските празници на културата се 
организират пленери и изложби на български и чуждестранни художници, които даряват 
свои произведения за фонда на галерията. Залата на галерията се ползва постоянно за 
различни културни прояви – литературни четения и представяне на книги, презентации, 
камерни концерти, срещи. 
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Религиозни храмове11 

Православните храмове са представени от трите църкви в гр. Велинград, които се 
числят към Пловдивска епархия, духовна околия Пещерска:  

• Църква «Света Троица», кв. Каменица, Постоянно действаща, Състояние: Добро; 
Богослужение: Редовни служби; 

• Църква «Успение Богородично», кв. Лъджене, Постоянно действаща, Състояние: 
Добро; Богослужение: Редовни служби; 

• Църква «Свети Георги», кв. Чепино. Постоянно действащ, Състояние: Добро; 
Богослужение: Редовни служби.  

През последните години бяха възстановени и построени много параклиси: «Св. 
Георги» в м. Гергевена, «Св. Илия» над Клептуза и един връх, «Св. Никола» в м. Никольова 
църква, «Св. Животворящ източник» в парка под хотел «Двореца». 

В гр. Велинград има и Адветна църква, която провежда редовни служби, състоянието 
и е добро.  

Мюсюлманските храмове са представени от: 

• Джамия, с. Драгиново, която провежда редовни служби, състоянието и е добро; 

• Джамия, гр. Велинград, кв. Лъджене, в нея не се служи, състоянието и е добро. 

9.5. Обществен ред и сигурност  

Структурите по обществен ред и сигурност в града/общината са с  над общинско 
значение и са представени от :  

РУ "Полиция" – гр. Велинград, ул. “Никола Вапцаров” № 1 и Районна служба 
“Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Велинград, ул. “Никола Вапцаров” № 1  
обслужва територията на общините Велинград и Ракитово.   

9.6. Административно обслужване      

Институционалната инфраструктура е със специфичен характер. Тя включва обекти, 
предоставени на различни институции, олицетворяващи дейността на различните видове 
власти на територията на община Велинград. Седалищата на тези институции са в гр. 
Велинград и за тяхното функциониране е изградена съответната инфраструктура. 

Административното обслужване се осъществява от община Велинград, бул. “Хан 
Аспарух” № 35.  

Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, гр. Велинград, ул. “Хан 
Аспарух” № 3  който обслужва и селищата от общините Ракитово и Сърница.  

 Други структури са Общинска служба “Земеделие”, гр. Велинград,  ул. “Хан 
Аспарух” № 35, която има офис в гр. Ракитово,   Дирекция “Бюро по труда”, ул.  “Връх 
Киселец” № 43,  Дирекция “Социално подпомагане”.  

Административните сгради на представителните  структури са разположени в ЦГЧ.  

Велинград е административен център  на 2 горски стопанства: ДГС “Алабак”, бул. 
“Съединение” № 125 и ДЛС “Чепино”, разположено в Индустриална зона. 

                                    
11 Храмове, Национален регистър България 
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Административното обслужване в с. Драгиново се осъществява от кметство 
Драгиново.  

Пощенското обслужване е представено от 4 пощенски станции:  
 

Табл. 40. Пощенски станции в гр. Велинград и с. Драгиново 
код Станция/населено място Адрес 

4600 Велинград Ц ул. ”Хан Аспарух” 30 
4601 Велинград 1 кв. Чепино, пл. ”Македония” 
4602 Велинград 2 кв. Каменица , ул. ”Владо Черноземски” бл.2 
4642 Драгиново ул. ”Иван Вазов” 10 

Източник: Български пощи, РУ “Южен централен регион 
 
 

9.7.  Бизнес инфраструктура  

Финансово-кредитните институции са представени от клонове на банки 9 и 
застрахователни дружества  разположени в централната част на града:  

 
Табл. 41.  Банки в гр. Велинград   

Банки Адрес 
“Обединена българска банка” АД бул. “Ал. Стамболийски” 1 
„УниКредит Булбанк” АД пл. Съединение 99 
Банка „ДСК” EАД ул. Хан Аспарух 46 
„Сосиете Женерал Експресбанк” АД пл. Н. Гяуров, бл. Дружба 28 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД бул. Ал. Стамболийски, бл.1 
Алфа Банка – Клон България бул. Ал. Стамболийски 2 
„Юробанк България” АД /Пощенска банка/  
“Си Банк” ЕАД бул. Хан Аспарух 23 
“Интернешънъл Асет Банк” АД бул. Съединение 206 

 
 

Табл. 42. Застрахователни дружества: 
Застрахователни дружества Адрес 

ЗАД „Алианц България" АД ул. Ал. Стамболийски 7 
ДЗИ АД бул. Съединение 222 
ЗАД „Армеец" АД ул. Христо Боянов 19 
„Дженерали застраховане" АД бул. Съединение 89 
ЗД „Бул Инс“ АД ул. Юндола 6 
ЗК „Български имоти" АД бул. Съединение 95 
ЗАД „Булстрад" АД пл. Фонтаните 1 
ЗАД „Виктория" ул. Цар Самуил 11 
ЗК „Лев инс" АД ул. Юндола 1 
ЗД „Евро инс" АД ул. Винчо Горанов 6 
„Общинска застрахователна компания" АД бул. Съединение 95 

 
 

Табл. 43. Агенции за недвижими имоти: 
Агенции за недвижими имоти Адрес 

Агенция за недвижими имоти “Здравец” („В-8“ ЕООД) ул. Св. Св. Кирил и Методий 6 
Еселде 21 ЕООД бул. Хан Аспарух 28 
Инфоинвест – Агенция за недвижими Имоти бул. Съединение 115 
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10. Техническа инфраструктура 

10.1.Транспортна инфраструктура 

Основните видове транспорт в двете населени места са автомобилният и 
железопътният. Въпреки неблагоприятния, за изграждане и поддържане на транспортна 
инфраструктура, разсечен планински терен, транспортната достъпност и обслужване на 
населените места в двете населени места е на сравнително добро ниво. Втори и трети клас 
пътища от Републиканската пътна мрежа и теснолинейна железопътна линия осигуряват 
достъпа до територията на общината и общинския център, а малките населени места се 
обслужват от общински пътища. Общината има одобрена транспортна схема за превоз до 
всички нейни населени места, областния център и столицата. В град Велинград има 
вътрешноградски автобусен транспорт, който обслужва 4 линии. Състоянието на автобусния 
парк не отговаря на съвременните изисквания. Съществуват  възможности за проектиране на 
тролейбусен градски транспорт като екологична алтернатива на автобусния. 

През територията на града и общината преминава единствената действаща 
теснолинейна железопътна линия в България „Септември – Добринище, през Варвара, 
Велинград, Якоруда и Разлог”- 80 км. На територията на града има две железопътни гари – 
ж.п. гара Лъджене и ж.п. гара Чепино. Линията, представлява директна транспортна връзка 
между Велинград, гара Септември и гр. Добринище, тя е също и обект на туристическа 
атракция. 

Главният обслужващ път за общината е второкласният път от РПМ - ІІ-84 „Звъничево 
– Ветрен дол – Велинград – Юндола – Якоруда – ок.п. Разлог”, с дължина на територията на 
община Велинград - 40км. Това направление осигурява достъп на общината до 
Общоевропейския транспортен коридор №8 на север, посредством първокласния път І-8 
„София – Ихтиман – Белово – Пазарджик – Пловдив” и до Общоевропейския транспортен 
коридор №4 на запад, посредством второкласния път   ІІ-19 „Гоце Делчев – Банско – Разлог – 
Симитли – /София-Кулата/”. Пътят ІІ-19 осигурява и по-лесен достъп на община Велинград 
до РГърция през новия ГКПП “Илинден” при Гоце Делчев. Тези важни функции на път ІІ-84 
предопределят интензивния транспортен трафик по него. 

Уличната мрежа в град Велинград е с трайна настилка, но поради недобро 
поддържане в последните години има участъци с влошено състояние. Съществуват 
необезопасени кръстовища, което създава условия за пътно-транспортни произшествия, 
бърза амортизация на транспортните средства, проблеми за пешеходното движение и 
влошаване на градската среда. Сериозен проблем представлява преминаването на 
републиканския път ІІ-84 през центъра на града. В настоящия момент достъпът от Разлог–
Якоруда към Велинград преминава  през с. Юндола, Света Петка, влиза в града  през ул. 
”Юндола”, която не е оразмерена  за подобен поток /ширина на платното – 7 м/ преминава 
през центъра на града, кръстовището пред ж.п. гарата, покрай пазара и се включва в пътя за 
Пазарджик. Съобразно безопасността и визията на града като туристически център е 
недопустимо транзитният автомобилен и товарен поток, който натоварва главната улична 
мрежа в града и замърсява околната среда, да преминава през центъра на национален курорт, 
какъвто е Велинград. Развитието на туристическия център налага изграждането на обходно 
трасе на гр. Велинград, което да изнесе транзитното и товарно движение от населеното 
място. 

Планираната с Общия устройствен план /ОУП/ отсечка на бъдещия околовръстен път 
значително скъсява съществуващото трасе и няма да преминава през населени места. 
Предложението е с дължина 20 км: от Якоруда, кръстовището на с. Аврамови Колиби, 
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покрай селата  Пашово, Цветино, Абланица, местността Кемера, покрай Клептуза да се 
включи през промишлената зона в пътя за гр. Пазарджик. Незадоволително е състоянието на 
околовръстния път, свързващ  третокласен път ІІІ-843/от Сърница/, който преминава през 
промишлената зона на града и се включва във второкласния път ІІ-84/за гр. Пазарджик/. 
Необходимо е да се извърши е реконструкция на пътя съобразно габарита на 
новопроектирания обходен път и ремонт на прилежащите му техническите съоръжения. 
Проектирането и  изграждането на такъв път не е по силите и възможностите на общината. В 
предвид огромната важност на проблема, за безопасността на движението в града е 
необходимо да се предприемат незабавни действия. 

10.2. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяване 

Град Велинград и с. Драгиново са водоснабдени на 100%. За водоснабдяването им с питейна 
вода се използват каптажи, речни водовземания и водовземане от събирателна деривация 
„Бистрица” за язовир „Батак”. На територията на двете селища има  множество извори и 
сондажи за минерална вода. 

Изградената канализация във Велинград е 87,50%, а за с. Драгиново е 67%. Няма 
изградена ПСОВ за отпадъчните води. 

 Съществуващо положение 

 Водоснабдяване  

Гр. Велинград се водоснабдява основно от събирателна деривация "Бистрица" за 
язовир „Батак” /водохващане „Чукура”/. Другите водоизточници за питейно водоснабдяване 
за гр. Велинград са: 

• Каптаж „Мократа пещера”; 

• Каптаж „Легоринец”; 

• Каптаж  „Клептуза” /за гр. Велинград/; 

• Каптаж  „Суха лъка”; 

• Речно водохващане „Водев чарк” на река Баталач; 

• Каптаж „Острец”; 

• Каптаж „Самоводица”. 

Село Драгиново се водоснабдява от следните водоизточници: 

• Речно водохващане на р. Дълбочица; 

• Каптаж „Цорко”; 

• Каптаж „Ракийца”; 

• Каптаж „Буката”; 

• Каптаж „Горно Вотърно” – 2 бр.; 

• Каптаж „Кутела” – 3 бр; 

• Каптаж „Бажнова чешма”; 

• Каптаж „Бялата вода”; 
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• Каптаж „Клептуза /за Драгиново/. 

Всички водоизточници с по-значителни дебити са включени в експлоатацията на 
водопроводната мрежа на гр. Велинград и с. Драгиново, гравитачно или с помпени станции и 
водоеми.       

Резервоарите за гр. Велинград са 8 бр. с общ обем 9 170 м³ и са следните: 

• Напорен водоем – НВ „Чепино” – стар,  V =   220 м³;   

• Напорен водоем – НВ „Чепино” –  нов,  V = 2000 м³;   

• Напорен водоем – НВ „Лъджене” – стар, V =   350 м³;   

• Напорен водоем – НВ „Лъджене” – нов,  V = 3000 м³;   

• Напорен водоем – НВ „Гергевана” – стар, V = 1900 м³;   

• Напорен водоем – НВ „Гергевана” – нов,  V = 1250 м³;   

• Напорен водоем – НВ „Самоводица”       V =   350 м³;   

• Напорен водоем – НВ за болницата           V =  100 м³.   

Резервоари за с. Драгиново са: 

• Напорен водоем – НВ  V = 1000 м³ - висока зона;   

• Напорен водоем – НВ V = 1000 м³ - ниска зона.   

 За правилното функциониране на системата има изградени и следните помпени 
станции: 

• ПС  „Гергевана”, подаваща вода на НВ с обем V = 350 м³ „Самоводица” за 
Велинград;  

• ПС „Драгиново”, подаваща вода на НВ с обем V = 1000 м³ - висока зона за с. 
Драгиново.  

Дължината на изградените външни водопроводи е 47,3 км., а вътрешната 
водопроводна мрежа е с обща дължина 120 км. 

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. Подменените стари водопроводи с нови пластмасови тръби са незначително 
количество. 

В града има две помпени станции – ПС за кв. Анезица и  ПС за група сгради, 
разположени под хотел „Велина”. 

Действащата пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ "Велинград" е с 
капацитет Q = 220 л/сек, като пречиства довежданите с общ водопровод питейни води от 
деривация "Бистрица" 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. 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  81 
  

 

Водопотребление 

Прогнозата за водопотреблението е получено на база развитието на населението и с 
основната хипотеза, че индивидуалното битово потребление ще се приближи до 
стандартната стойност от 120 л/ж/д. 

Град Велинград и Драгиново имат много каптажи и извори за минерална вода. В кв. 
Чепино преди 1957 г. е имало 9 каптирани и 3 не каптирани извора, след направени 
сондажни проучвания се увеличава дебита на минералната вода. В кв. Лъджене има три 
групи извори – Вельова баня – 18 извора, мъжка и женска баня – 11 извора и топлата – 8 
извора. В кв. Каменица има 8 извора. В с. Драгиново  сондажите  с минерална вода са 4. 

Обобщение на основните недостатъци на водоснабдяването на Велинград и с. Драгиново 

- каптажите, речните водохващания и събирателната деривация са строени в голям 
период от време от 1924-1983 г. и са остарели в значителна степен, нямат устроени СОЗ 
съгласно нормативните изисквания. Водата от каптаж „Клептуза” се подава директно в 
разпределителната мрежа на Велинград и Драгиново, както и водата от каптаж „Сухата 
лъка”; 

- напорните водоеми в конструктивно отношение са в добро състояние. Тръбните 
системи и арматури са амортизирани;  

- оборудването и арматурите в помпените станции са амортизирани и технически 
остарели. Помпите се класифицират като ниско ефективни с висока консумация на ел. 
енергия, липсват резервни части.  

- голяма част от външните и вътрешните водопроводи са от азбестоциментови и 
стоманени тръби, които са стари и амортизирани. Течовете от компрометирани връзки, 
корозирали и деформирани тръби генерират големи загуби на вода и се създава риск от 
недостиг на питейна вода и влошаване качеството й.  

Канализация 

Изградената канализационна мрежа във Велинград е 87,5% и типът на канализацията 
е смесена. Отпадъчните води заустват в преминаващите през града реки – р. Чепинска, р. 
Луковица, р. Еленка – поречие на р. Марица, 6 броя точки на заустване. 

 Изградената канализационна мрежа в с. Драгиново е 67% и също е смесена система. 
Приемник на отпадъчните води е р. Чепинска, поречие на р. Марица с две точки на 
заустване. 

Няма изградена пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води – ПСОВ 
и довеждащи колектори до нея. 

Изградените предприятия нямат локални пречиствателни станции, а водите са 
заустени в градската канализация или директно в р. Чепинска за района на гр. Велинград. 

Обобщение на основните недостатъци на канализационната мрежа на Велинград: 

- изградената канализация не е на 100%; 

- недостатъчна проводимост на част от Главните канализационни колектори или 
участъци от тях; 

- в по-голямата си част каналите са затлачени, ревизионните шахти са запълнени с 
наноси; 
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- голям % на амортизирана мрежа, към края на техническия си живот; 

- отпадъчните води заустват директно в естествените водни приемници без тяхното 
пречистване.  

Обобщение на основните недостатъци на канализационната мрежа на с. Драгиново: 

- изградената канализация не е на 100%; 

- в по-голямата си част каналите са затлачени, ревизионните шахти са запълнени с 
наноси; 

- отпадъчните води заустват директно в естествения воден приемник без тяхното 
пречистване.  

Бъдещо проектиране   

Водоснабдяване  

За бъдещото решаване на проблемите с водоснабдяването на Велинград и с. 
Драгиново е необходимо: 

• рехабилитация на каптажи и повърхностни водоизточници и устройване на СОЗ 
около тях; 

• предварително стъпало към ПСПВ Велинград на водите от деривация Бистрица, 
посредством филтри, работещи без прекъсване на потока и напора; 

• устройване на 4 бр. хлораторни станции с начин на хлориране, отговарящи на 
изискванията – 3 броя за гр. Велинград и 1 бр. в ПС „Драгиново”; 

• изграждане на нов директен преносен водопровод от каптаж „Клептуза” до ПС 
„Драгиново”; 

• рехабилитация на ПС „Драгиново” 

• рехабилитация на разпределителната мрежа на гр. Велинград; 

• рехабилитация на разпределителната мрежа на с. Драгиново. 

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати: 

• подаване на качествена питейна вода; 

• намаляване на загубите на вода във част от довеждащите водопроводи с подмяна на 
участъци от външната и вътрешна водоснабдителни мрежи; 

• подобряване състоянието на резервоарите за съхранение на вода. 

Канализация 

За да се прекрати включването на отпадъчните води без пречистване в реките и 
другите водни тела е необходимо: 

• изграждане на довеждащ колектор от град Велинград до село Драгиново; 

• изграждане и реконструкция на Главни канализационни колектори; 

• доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в град Велинград; 

• доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в село Драгиново; 

• изграждане на отливни канали в град Велинград; 
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• изграждане на отливен канал в село Драгиново; 

• изграждане на ПСОВ Велинград /обща за Велинград и Драгиново/.  

  С това проектното решение ще се осигури отвеждане и пречистване на всички 
отпадъчни води, с което се постига: 

• защита здравето на населението; 

• значителен санитарно – хигиенен и социален ефект; 

• възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване,       

• изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим; 

• съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях  компоненти на 
околната среда. 

10.3. Eлектроснабдяване и съобщения 

Електроенергийни източници, електропроводи ВН 

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 

Същинското електрозахранване на двете населени 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 1990 г. 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 кVA. 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 
трафопостове  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 
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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.  

За изградените електропроводи на територията на гр. Велинград и с. Драгиново 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 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. 

Съобщения 

Телефонната мрежа, като основна инфраструктура за интегралните съобщителни 
услуги, е с определящо значение за развитието на всяка териториална общност.  

В последните години телефонните съобщения във Велинград и с. Драгиново се 
преструктурират от аналогови системи, централи тип А 29 и КРС, аналогови преносни 
системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели в цифрови 

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 
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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.  

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.  

Във Велинград са изградени две кабелни мрежи за разпространение на радио и 
телевизионни сигнали. Кабелни ТВ оператор има и в с. Драгиново. 

10.4. Газификация  

Оператор на газоразпределителната мрежа е „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

Характерни за мрежата са следните особености: 

• Автоматична система за секциониране на мрежата с автоматични отсекателни и 
продухвателни вентили, задвижвани от оператор; 

• Одориращи станции със сепарация  и преглед на одорирането; 

• Автоматична система за отчитане на разходите на консуматорите, базирана на 
система за информация и управление на мрежата; 

• Внедряване на автоматизирана системата за управление и мониторинг. 

Принципи на захранване на консуматори 

Промишлен сектор 

Газоснабдяването на промишления сектор се състои в прекарване на газопроводни 
отклонения от основната мрежа с работно налягане 6 bar до граница на обекта на 
консуматора и монтиране на газомерен пункт.  

Обществено-административен сектор 

Газоснабдяването на обществено-административния сектор се състои в прекарване на 
отклонение от основната мрежа с работно налягане 6 bar  и подаване на газ през 
газорегулиращ пункт и разходомер, намиращ се на границата на собствеността на клиента с 
налягане 100 mbar. За сгради с неясно потребление на газ се предлагат следните алтернативи: 

• захранване с газ на котелно 

• захранване с газ на група консуматори с общо котелно в сградата 

• захранване на отделни консуматори в сградата 
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Битов сектор 

Газоснабдяването на битовия сектор се състои в прекарване на отклонение от 
основната мрежа с работно налягане 6 bar и подаване на газ през газорегулиращ пункт и 
разходомер, намиращ се на границата на имота . В този случай в зависимост от ситуацията 
съществуват следните възможности за захранване: 

• захранване на еднофамилна сграда- монтира се ГРП с разходомер на границата на 
поземления имот и се подава природен газ с работно налягане 25 mbar към консуматора; 

• захранване на група консуматори с еднофамилни къщи-  чрез вторична мрежа с 
ГРП 5/100 и на всеки консуматор се монтира разходомер и регулатор до 20-25mbar; 

• захранване на жилищни блокове – монтират се модулно ГРП/ГЗРП, които 
захранват входа с възможност за модулно разширение. Дава се възможност за захранване на 
6, 20 или 24 консуматора с възможност за по-нататъшно развитие. Към тях се подават 
нужните 25 mbar и разходомерът се монтира в модулната система. Възможни са и други 
базови решения.   

Характеристики на газоразпределителната мрежа на гр. Велинград 

Основният захранващ газопровод е тръба от полиетилен висока плътност (РЕ 100 - 
SDR 11) Ø 200 х 18,2 mm. Газопроводът тръгва от източната част на града в урбанизираната 
зона по бул. ”Хан Аспарух” и достига до бул. ”Съединение”. Там минава газопроводът, 
който върви по дължината на целия град, като променя диаметъра си в различните си 
участъци. В основната си част е тръба от полиетилен висока плътност (РЕ 100 - SDR 11) Ø 
160 х 14,6 mm, (РЕ 100 - SDR 11) Ø 125 х 11,4 mm. 

Основни клонове минават по улици: ул. ”Вл. Ченоземски”, ул. ”Милеви скали”, 
ул. ”Стоян Калпазанов”, ул. ”Д. Чаушев”, ул. ”В. Пеева”, ул. ”Иван Асен II”, бул. 
”Стамболийски”, ул. ”Н. Вапцаров”, ул. „Хр. Ботев” и др. 

От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за 
захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов 
сектор. 

Над реката преминава надземна стоманена тръба със съответен диаметър, 
укрепена на конзоли по конструкцията на моста. 

Основните газопроводи от разпределителната мрежа по диаметри: 

Ø 200 х 18,2 mm - 1 500 m 
1Ø 160 х 14,6 mm - 3 300 m 
Ø 125 х 11,4 mm -  1 800 m 
1Ø 110 х 10 mm - 7 600 m 
1Ø 90 х   8,2 mm - 14 800 m 
Ø 63 х   5,8 mm - 38 000 m 
1Ø 32 х   3 mm - 17 200 m 
Обща дължина на газоразпределителна мрежа на гр. Велинград, без отклоненията 

към потребителите е в размер на 84 200 m. 
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11. Пространствено развитие и урбанистична концепция 

Общият устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново, в  резултат на 
предварителният анализ, в който са отчетени местоположението и връзките на населените 
места, значението на града, като  общински център, условията на средата, както и 
съществуващата градска структура, към проектното решение бяха поставени за достигане 
следните основни цели: 

Социална цел 

• осигуряване на комфорт на обитаване; 

• осигуряване на висока задоволеност с обекти на общественото обслужване; 

• осигуряване на оптимални условия на труд; 

• осигуряване на добри условия за отдих, спорт, туризъм и рекреации; 

• осигуряване на къси връзки между зоните за обитаване, труд, обслужване и отдих. 

Икономическа цел 

• повишаване ефекта от вложените средства; 

• осигуряване интеграция на функции и дейности; 

• осигуряване на по-съвършено функционално зониране на града; 

Екологическа цел 

• осигуряване на възпроизводството на окръжаващата среда; 

• осигуряване чистотата на въздуха  

• осигуряване на нормален шумов режим. 

Естетическа цел 

• осигуряване на изразително височинно и пространствено изграждане на отделните 
градски части; 

• осигуряване на характерен, индивидуален архитектурен образ на града и селото, 
като цяло; 

• осигуряване хармоничното включване в градския организъм на елементи от 
историческото наследство и ландшафта. 

На базата на поставените за достигане цели и на комплексните проучвания на 
територията на населените места и около тях, са определени основните принципи за 
формиране на проектното решение:  

1. Усъвършенстване и доразвиване на съществуващата градска структура; 

2. Усъвършенстване на комуникационната мрежа на градските структури при 
осигуряване на напречни връзки (посока север-юг) и правилно степенуване и подчертаване 
на главните надлъжни връзки (посока изток-запад), като се осигури лесен и бърз достъп до 
основните притегателни центрове - главен градски център, вторични центрове, зони за 
приложение на труд, обитаване и отдих, при осигуряване на диференцирани пешеходни 
връзки между тях; 
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3.  Осигуряване на необходимите рекреационни зони за жителите на града, чрез 
запазване и доразвиване на съществуващата зелена система, местата за спорт и отдих и 
рекреации. 

Поставените цели и основни принципи са залегнали в предложеният Общ устройствен 
план и тяхното реализиране би осигурило създаването на една съвременна устройствена 
структура с възможност за нейното пълноценно функциониране след прилагането им. 

Основните устройствени предвиждания, могат да се систематизират, както следва: 

1) С плана не се променя структурата на града и основните нейни елементи с 
изключение на комуникационно-транспортната система; 

Градът нараства териториално спрямо площта на предходния план, като преобладават 
новите жилищни терени и терени за отдих – 199,31 ха. Тенденцията е тези терени да запазят 
характерния за града начин на застрояване – в индивидуални парцели. В централната градска 
част преобладават и в бъдеще се запазват жилищата с малка и средна височина на 
застрояване, запазват се и останалите устройствени показатели за отделните зони. 
Определената, като смесена централна зона – Ц и Ц1 се характеризира с насищане с обекти 
на административно-деловото обслужване- администрация, финансови институции, 
търговски, обслужващи обекти и др. За обособените жилищни структури кв. ”Лъджене”, кв. 
”Чепино” и кв. ”Каменица” ще е необходим особен подход при реновирането им за да се 
създаде  съвременен начин на  живот. Предвиждат се за усвояване на нови жилищни 
територии за обитаване в северната и западната част на кв. ”Каменица”, в западната част на 
кв. ”Лъджене” местност “Марина ливада”- посока Юндола, в източната и южната част на кв. 
”Чепино” и на юг от с. Драгиново. На запад от околовръстният път и на изток към хмелните 
полета(лъчът от гр. Пазарджик) се предлагат усвояване на съществуващи и  нови терени за 
производствени, складови и смесено-многофункционални устройствени зони т.е. с бизнес 
значение. Устройствените зони и параметри на застрояване са съобразени с Наредба №7 от 
ЗУТ и решение №388/24.09.2008г. на Общинският съвет - Велинград. 

                  Устройствените зони са с параметри на застрояване: 

• В смесена централна зони - Ц - Пл. на застр. до 60%; КИНТ до 2,0; Мин озел. пл. 
30%;  

                Ц1 – Пл. на застр. до 60%; КИНТ до 1,5; и Мин. озел. пл. до 30%; 

• В жилищните устройствени зони - Жм - Пл. на застр. до 60%; КИНТ до 1,2; Мин 
озел. пл. 40%;  

         Жс – Пл. на застр. до 70%; КИНТ до 1,5; Мин. озел. пл. до 30%; 

• Съществуващите производствени терени са в северозападната част на града. Те се 
запазват, като трябва да се реконструират и модернизират мощностите изградени в тях. На 
запад и изток от околовръстният път се предлагат усвояване на съществуващи и  нови терени 
за производствени, складови устройствени зони. Тук са отредени терени за изграждане на 
сепарираща инсталация, терени за развитие на животновъдни ферми и мандри. Планът 
предвижда нови територии за приложение на труд в зони от типа смесена 
многофункционална зона, разположени в западната, северната част на гр. Велинград и на 
северозапад от пътя за с. Драгиново. 

• В предимно производствени и складови зони - Пп -  Пл. на застр. до 70%; 
КИНТ до 2,0; Мин. озел. пл. 20%;  
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• В смесена многофункционална зона - Смф - Пл.на застр. до 50%; КИНТ до 2,0; 
Мин. озел. пл. 40%;  

2) Обектите на социалният сервиз са разположени по главните улици и булеварди – 
“Съединение”, “Юндулска”, “Хан Аспарух”, “Ал. Стамболийски”, “Патриарх Евтимий” и 
Общинския пазар. Такива обекти има и в партерните етажи на жилищни сгради по двете 
пешеходни зони на гр. Велинград. Територии за обществено обслужване Оо – се 
параметрират съгласно Наредба №7 от ЗУТ. 

3) Терените за курорт, отдих, рекреации, спорт и др. се предлагат в селищната и 
извън селищната територия на гр. Велинград и с. Драгиново. До съществуващият западно от 
града микроязовир, са предвидени терени за рекреации, голф игрище, водни спортове и др. 
Те ще станат привлекателни места за спорт и риболов. Предложени са и туристически 
маршрути до тях. Зимните спортни атракции се предвиждат в изграждане на зимна Ледена 
пързалка върху плувният басейн на централния плаж и изграждане на детски ски писта в кв. 
”Чепино” над парка “Клептуза”. Проектът дава статут на парк „Клептуза”- символът на гр. 
Велинград да се превърне в зона за отдих и рекреации, като езерото да се обособи като 
бъдещ аквапарк.  

В кв. ”Лъджене” до “Спа комплекс Бор” и градинката с паметната плоча на Вела 
Пеева, съществуващата гора, която с проекта се предлага за парк и се включва в  
новопроектираната регулационна граница на града. Този терен според инвестиционните 
намерения на собствениците се предлага за “мини зоокът” ,който ще преставлява една добра 
атракция за най-малките посетители на града. Отреден е с устройствена зона “Од”,които 
параметри на застрояване са показани в Правилата и Нормативите на проекта. 

Проектът предлага изграждане на нов Спортен комплест, м. ”Градев дол” в землището 
на  с. Драгиново между р. Чепинска и пътната връзка до с. Драгиново. Изгражда се нов 
хотелски комплекс, в непосредствена близост до съществуващият “Аква парк” на входа на с. 
Драгиново в близост до най-горещият минерален извор. 

Поради визуалната връзка и близостта между гр. Велинград и с. Драгиново, 
териториите на изток от съществуващият път се предлагат за развитие на спа хотелски 
бизнес - отдих и рекреации, отчитайки климата, релефа, минералните ресурси, транспортната 
обезпеченост и близостта до общинския център. 

Устройство на територии за курорт, рекреация и спорт ; 

Ок - Пл. на застр. до 30%; КИНТ до 1,5; Мин. озел. пл. 50%; 

Од - Пл. на застр. до 20%; КИНТ до 0,5; Мин. озел. пл. 80%; 

4) Зелената система се характеризира с обогатяване на елементите си в новите 
територии за усвояване. Основните паркове в гр. Велинград са обновени и модернизирани: 
парк ”Клептуза” и продължението на зелените площи до “Радонова” женска баня, парк 
“Двореца”, Парка “Вельова баня”, градската градина в централната зона, градинката 
“Гяуров” и др. Предвидени са зелени зони за спорт и рекреации: Новата паркова среда на 
запад от почивен дом ”Двореца” на юг от параклис ”Гергевана” и озеленените площи около 
спортния терен (стадиона) и централния плаж с водната пързалка. Осигурена е зеленина за 
широко обществено ползване /в т.ч. улично озеленяване/, като далеч е надхвърлена 
минималната норма за града. Целта е да се подобрят микроклиматичните характеристики. 

 В общият устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново гробищните паркове са 
два в кв. ”Лъджене”, един в кв. ”Каменица” и един в с. Драгиново. Същите в проекта са 
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отразени. Предлага се разширение на югоизток на гробищния парк в кв. ”Лъджене” намиращ 
се в съседство с производствената зона и разширение на гробището на с. Драгиново. Старите 
съществуващи гробища в кв. ”Лъджене” и кв. ”Каменица”, не се разширяват, но ритуалите в 
тях могат да се извършват.  

 Устройствената зона за озеленените територии е Оз и се оразмеряват съгласно 
предвижданията на Наредба №7 на ЗУТ. 

5) Основните комуникационни направления на града са “изток- запад”, и север - юг 
от Второкласен път Е 80 т.е. от автомагистрала “Тракия”. Същите служат за “вход-изход” на 
града и центъра. Изграденият “Западен” обход на града през Промишлената зона ще изнася 
транзитното и тежко товарно движение извън жилищната зона, в посока новата пътна връзка 
при с. Абланица посока Кулата – Гърция. 

6) Проектът предвижда изграждането на нови събирателни улици ІV кл. в ново 
предложените терени за усвояване в трите квартала. Основно трасе се явява предложената 
връзка западно от бул. ”Съединение” минавайки на изток от новопостроения “Кръст-
Паметник” и се свързва с ул. ”Николай Хрелков” до хотелски комплекс “Бор”. Изграждането 
и ще обслужва ново усвоените територии в западната част на града и терена на новата 
зоологическа градина за малки животни.  Това проектно решение ще облекчи натоварването 
на светофарното кръстовище на ул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”Съединение”. За регулиране 
организацията на движението на площада в кв. ”Каменица” се предлага изграждане на 
кръгово кръстовище, което ще осигури транспортната развръзка за квартала и посоката за с. 
Драгиново. С проектът организация на движението ще се определи и местата за паркиране в 
тази част.  

7) По отношение на местата за паркиране, проектът предлага: Запазване на 
съществуващите паркинги в основното централно ядро на кв. ”Лъджене” и вторичните 
центрове в кварталите “Каменица” и “Чепино”. Нови паркинги в центъра ще се обособят 
около пазара, пред съществуващият панелен блок и пред всички обекти за обществено 
обслужване. Паркирането около новата леглова база - хотели, ще се осигуряват в самите 
УПИ-та, (според транспортно-комуникационната наредба към ЗУТ). Там, където има 
свободни обществени терени около тях, ще се предложат нови паркоместа. 

8) Пешеходни зони и пешеходни пространства в гр. Велинград са обособени, като 
съществуващи и нови: съществуващи – пешеходна зона кв. ”Лъджене” по ул. ”Хан Аспарух” 
от парк “Вельова баня” до площад “Николай Гяуров” пред хотел ”Здравец”, пл. ”Свобода” и 
пешеходната зона по ул. ”Съединение”. Във вторичните центрове пешеходните площади са: 
за кв. ”Чепино”- площад “Македония”, а за кв. Каменица площад “Възраждане”. 

Проектът предлага, площадите да се обособят ,като пешеходни зони и с проекта за 
организация на движението транспортните потоци да се прецезират и се обособят места за 
паркиране около търговските обекти. Съществуващите паркинги да се организират по друг 
начин, съобразявайки се с новите площадни пространства. 

 Предложените алтернативи за развитие на града са в няколко посоки:  

• уплътняване на съществуващите жилищни и производствени терени в  
строителните граници на града;  

• запазване и доразвиване структурата и компактността на града, включване на 
терените обитавани от ромско население в регулационните граници на двете населени места, 
с цел решаване проблемите им за обитаване; 
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• проектът дава възможност връзката между гр. Велинград и с. Драгиново да се 
превърне в единна структурна единица;  

• предложени са терени за курортни дейности в контактната зона на града; 

• обособяване на микроструктурни единици, съобразени с природни и 
инфраструктурни ограничители, влизащи в новите строителни граници за развитието на 
туризма, отдиха, рекреационни дейности в предвид минералните ресурси на землищата на гр. 
Велинград и с. Драгиново, и изграждане на нови производствени сгради, шоурум, офиси и 
други при входа на града от областният център. 
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12. Правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново 

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

        РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ 

        Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23, ал. 2, т. 15, буква 
з от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (Обн. ДВ бр.57/2001г.)  

 

     Чл. 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ 

(1) Правилата и нормите за прилагане на ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново и техните 
землища са неразделна част от плана. 

(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните 
изисквания: 

       Здравословни условия на обитаване, труд и отдих, рекреации, както и сигурност на    
населението; 

     -   Задоволяване жилищните и туристическите нужди на жителите на населените     
места;  

-   Планово усвояване на природни среди за нуждите на зимния и летен отдих и 
туризъм; 

-  Задоволяване рекреационните нужди на населението на общината и района; 

-  Запазване екологичното равновесие и биологичното разнообразие на природния 
комплекс; 

-  Опазване на културно-историческото наследство; 

- Запазване, обновяване и развитие на съществуващите части на населените места, 
оформяне на облика и хинтерланда им  при съобразяване с новите изисквания за 
активизиране на териториите в условията на членство в Европейската общност; 

             -  Икономично използване на теренните ресурси. 

(3) Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново 
са: 

 -  Общински органи на управление; 

 -  Органи на експертиза; 

 -  Органи на контрол; 

 -  Физически и юридически лица 

 Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново 
са законово определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 
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ЧАСТ ВТОРА: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ГРАДСКАТА 
ТЕРИТОРИЯ 

РАЗДЕЛ I.  ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ 

        Чл. 2. С одобряването на ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново и правилата и нормите 
към него, предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните 
зони стават задължителни по отношение прилагането на плана. 

(1). При възлагане и изработка на подробни устройствени планове за отделни структурни 
части и квартали, трябва в изготвеното за случая задание за проектиране, залегналите 
правила и норми на застрояване да отговарят на тези предвидени в ОУП. 

(2). В смисъла на предходната точка трябва да се подхожда и при разрешаване право на 
строеж на жилищни и производствени сгради, сгради на отдиха, хотелски комплекси. 

      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. 

Озеленена площ 

Позел. в % 

Жм До 60 До 1.2 Мин. 40  

Жс До 70 До 1.5 Мин. 30  

           Забележка: Показателите за Жм и Жс са приети с Решение №388 на Общински съвет от 24.09.2008 г. 

(2)  В охранителните зони на НКЦ устройствените показатели са със занижени параметри 
според ЗКН. 

(3) Ако в ново предвидените територии за разширяване на строителните граници на града и 
с. Драгиново попадат обекти НКЦ, изработваните Подробни устройствени планове 
задължително се съгласуват  с НИНКН . 

 (3)   Смесена централна зона – Ц 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Озеленена площ 

Позел. в % 

Ц До 60 До 2.0 Мин. 30 

Ц1 До 60 До 1.5 Мин. 30 

(4)   Показателите за Ц и Ц1 са според Наредба №7 на ЗУТ  

 (5) Устройствена производствена зона – П включваща следните разновидности със 
съответните норми: 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване П 

заст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт 

Oзеленена 
площ 

П озел. в % 

Пп До 70 До 2.0 Мин. 20 

Забележка: Пп – предимно производствени и складови дейности. 
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1. (6) Подробните устройствени планове, които се изработват за територии включващи 
или  граничещи с водни площи (реки,езера и дерета) задължително да се 
придружават с подробни геоложки и хидрогеоложки проучвания.  

2. (7) Устройство на озеленени територии – Оз се оразмеряват съгласно предвижданията 
на Наредба №7 на ЗУТ , като се съблюдават дейностите и площите им допустими 
съгласно нея.Предвидените норми не се отнасят за терениге на север от болница 
ВИТА и специалния терен определен със заповед за безвъзместно ползване от МО, с 
ползвател ВИТА. Последните се устройват с ПУП-ПРЗ. В терените за озеленяване, 
могат да се разполагат обекти по чл.32, ал. (1) т.1,3,4,5 и 6 от Наредба № 7, в които се 
предвижда : 

  - обектите по чл.32 ал.(1) т.3, заемат до 10% от площа за озеленените територии; 

  - обекти по чл.32, ал. (1) т.1,2,4,5 и 6, площа за  озелененяване в урегулираните имоти не 
може да бъде ло-малко от 40%, като половината от нея да е с висока дървестна растителност; 

Всички обекти, които се разполагат по чл.32  от НАРЕДБА № 7 от ЗУТ не трябва да 
нарушават екологичната среда и високата дървесна растителност в териториите за 
озеленяване - Оз (паркове и градини) При  разполагането на този вид обекти да бъде 
спазена Наредбата за управление на зелената система на гр.Велинград, приета с 
Решение от Общински съвет на града на основение чл.22 от ЗМСМА(изменение на 
Об.съвет с Решение №271/2009г.)В териториите с устройствена зона Оз,  да не се 
изграждат огради, а границите на озеленените площи, могат да се маркират с 
нискостеблена растителност.  

(8)  При издаване визи за проектиране, при допускане на изменения на ПУП (ПРЗ), или на 
нови такива на части от новопредложените терени в регулация, се придружават от справка- 
проект за картотекираната растителност ( Наредбата за управление на зелената система 
на гр.Велинград.)  и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, 
с цел запазване на високата дървесна растителност в урегулираните поземлени имоти при 
ситуиране на новите сгради.Тази алинея от Правилата се отнася предимно за терените с 
устройствени зони Ок (отредени за хотели) и Оо за (обществени заведения).Общинските 
органи  по озеленяване изготвят констативни актове за растителността преди и след 
завършване на строителството. 

(9) В УПИ I кв.571 и УПИ III, кв.1841- гр. Велинград отредени за озеленяване се допуска 
строителство на православен параклис. 

(9) Устройство на територии за курорт Ок, рекреация и спорт – Од   

Разновидност на 
устройствена  

зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Озеленена       
площ 

Позел. в % 

Од До 20 До 0.5 Мин. 80 

Ок До 30 До 1.5 Мин. 50 
 

(10) Максималната височина на сградите в  строителните границите на гр. Велинград, 
териториите с допустима промяна на предназначението да не надвишават кота корниз 
12,00м. т.е. 4 ет., в с.Драгиново до кота корниз 10,00м. т.е.3ет. В предварителните 
проучвания за инвестиционни намерения за обекти от тези устройствени зони , да се 
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изискват хидро-геоложки проучвания (доклад) за натоварване на почвата, придружен със 
становище на конструктор, в предвид земетръсния район на територията.     

(11)  Смесена многофункционална зона –  Смф 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт. 

Озеленена площ 

Позел. в % 

Смф До 50 До 2.0 Мин. 40 

 

(12) Територии за обществено обслужване – се параметрират съгласно Наредба №7 от ЗУТ, а 
за непосочени обекти в нея съгласно виза за проектиране и всички изисквания на чл.3 
ал.(3),ал.(5),ал.(7). 

(13) Територии с право промяна на предназначението на земеделски и горски земи, се 
усвояват след доказана инвестиционна  инициатива. Параметрите на изработените за целта 
ПУП трябва  да отговарят на параметрите на съответната устройствена зона посочени в ОУП 
на град Велинград , с. Драгиново и землищата им. 

 Чл. 4. Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски територии, територии 
за водни площи и течения, за транспорт, комуникации и техническа инфраструктура.  

(1) Горските територии са възстановените по плана за гороразделяне поземлени имоти, 
държавна и частна собственост. 

(2) Земеделските територии са териториите съгласно АГКК .  

(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от 
републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закон за устройство 
на територията, Закон за пътищата, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на 
различните видове територии, Наредба № 1 за проектиране на пътищата и  Наредба № 2 за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните 
територии. 

(4) Водни площи са съществуващите водни течения и площи.  

(5) Територии  за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от тях за 
разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и канализация, 
електроснабдяване, за сметосъбиране, за въжен транспорт и станциите към него. 

(6) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни устройствени планове, 
разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание и се съобразяват с 
предвижданията на ОУП.  

(7) Смяната на земеделските земи за неземеделски нужди се допуска в земи от пета до десета 
категория без такива, представляващи трайни насаждения, като местата им са указани в 
Плана, както и евентуалната им бъдеща функция, параметрират се с подробни устройствени 
планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание и се 
съобразяват с параметрите заложени в ОУП за съответния вид устройствена зона 

     Чл. 5. Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно 
изискванията и определените от Закона за културното наследство (Обн. ДВ бр. 19/2009 г.) и при 
спазване изискванията на чл. 34 и чл. 35 на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.).   
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 (1) Сигнираните паметници на недвижимо културно наследство и охранителните им зони, са зони с 
специален режим за ненамеса. Действия в тях се предприемат единствено след санкция на 
Националния археологически институт с музей към БАН, НИНКН при МК. Терени с обекти на 
културно-историческото наследство се устройват съобразно изискванията  определени от 
ЗКН, с подробни устройствени планове ,съгласувани с НИНКН.  

2) Археологическите културни ценности се устройват съгласно разпоредбите на чл. 35 от  
Наредба №7. 

(3) В последващи планове – ПУП, във  видовете устройствени зони е уместно въвеждане на 
специфичен индекс  към съответния устройствен режим, отразяващ приоритетността на 
въздействието на КН в режимите за устройственото им развитие включително и за териториите за 
превантивна устройствена защита по чл. 7 /ал.2/, чл. 8 /т.4/, чл. 13. /ал.З/ от ЗУТ. В тях е подходящо 
определяне на територии и терени, за които не се допускат, или се допускат ограничени устройствени 
промени. В тях могат и трябва да се въведат специфични правила и нормативи за устройство на 
територии с културно наследство във връзка с чл. 13, ал. 2 и условията по    ал. 6 от ЗУТ и по реда на 
уредбата по опазване в ЗКН. 

    Чл. 6. Защитени местности и територии се устройват и управляват съгласно  изготвен 
План за управление, със самостоятелен устройствен режим  се подчиняват  на наредбите на 
МРРБ, МЗ и ЗКН. 

      Чл. 7. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се 
подчиняват  на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.) и  наредбите на 
МРРБ , МК и МЗ. 

 

       РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ 
ПЛАНОВЕ 

       Чл. 8. Общият устройствен план се прилага чрез разработване на цялостни подробни 
устройствени планове (ПУП) за територията на населените места и на структурни единици 
на извънселищната територия. 

       Чл. 9. В урбанизирани територии застрояване, попадащо в защитени зони за опазване на 
културното наследство се доказва съгласно изискванията на чл. 113, ал. 6 от ЗУТ. 

       Чл. 10. Подробните устройствени планове, одобрени до влизането в сила на общия 
устройствен план, запазват действието си. 

       Чл. 11. Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по 
реда на ЗУТ, но не са одобрени до влизането в сила на общия устройствен план се 
съобразяват с предвижданията на общия устройствен план и правилата за прилагането му. 

       Чл. 12. С влизане в сила на общия устройствен план се спира прилагането на заварените 
подробните устройствени планове, за които в общия устройствен план се предвижда 
изграждането на съоръжения публична общинска или публична държавна собственост. В 6-
месечен срок компетентните органи по реда на чл.135, ал.1 ЗУТ, издават предписание за 
служебно изменение на подробния устройствен план по реда на чл. 134, ал. 2 ЗУТ, вр. чл. 
134, ал.1, т.1 ЗУТ. 

      Чл. 13. Визите за проектиране по реда на чл. 140, ал. 1 ЗУТ, издадени до влизане в сила 
на ОУП, запазват действието си. 
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РАЗДЕЛ II.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   

Чл. 14. Общината може да придобива имоти собственост на физически и юридически лица за 
устройствени нужди, породени с ОУП при наличие на подробен устройствен план, 
разработен в съответствие с ОУП. 

(1) Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 15. За реализиране на бъдещи инвестиционни намерения, засягащи земеделски земи в 
обхвата на Общия устройствен план, с които са осигурени териториални резерви за бъдещо 
развитие, следва да се проведат процедурите по Закона за опазване на земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му на основание на разработени ПУП. В това число да 
се имат предвид и съществуващите урбанизирани територии (земи по §4 от ПЗР за ЗСПЗЗ), 
за които няма действащи ПУП, както и земеделски земи (застроени и незастроени), 
включени в строителните граници на населените места и други селищни образувания, 
определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по 
отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г. 

Чл. 16. Съгласно чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ за земите, върху които са изградени сгради и 
съоръжения от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските кооперации и 
организациите, прекратени по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и за незаети със сгради и 
съоръжения площи, но негодни за земеделско ползване и възстановяване, разположени в 
границите на бившите им стопански дворове не се прилагат разпоредбите на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ, т.е. счита се, че те са с променено предназначение и същите не представляват 
земеделски земи. 

Чл. 17. Строителството в земеделски земи без промяна на предназначението им може да се 
извършва за оранжерии, а за обекти чиито функции са свързани със земеделското 
предназначение на земята – при условия и по ред, определени с Наредба № 19 от 25 
октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 

Чл. 18. Следващите фази на устройственото планиране, засягащи горските територии се 
процедират съгласно Закона за горите. 

Чл. 19. За могилите и техните охранителни зони, дефинирани с писмо на НИПК № 
545/27.02.2001 г., в следващите фази на устройствено планиране се изисква създаване на 
имот в обхвата на защитената зона. 

Чл. 20. Проблемите на регулацията, строителните линии и граници, обемно – 
пространствения характер на застрояването са обект на подробните устройствени планове, 
ако са разработени с изискванията на ОУП гр. Велинград и с. Драгиново.Последните се 
съгласуват с РИОСВ-Пазарджик,експлоатационни дружества и ведомства съгласно ЗУТ и 
ЗКН.   

Чл. 21. Комуникационно - транспортната мрежа и уличните инженерни мрежи в селищните и 
извън селищните територии се проектират и изпълняват след наличието на одобрени 
устройствени и парцеларни планове и техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП 
на гр. Велинград и с. Драгиново.  

(1)  Паркирането и гарирането на МПС в гр.Велинград и с.Драгиново,трябва да отговаря на 
Наредба № РД-02-20- 2 (за планиране и проектиране на КТС на урбанизираните територии 
2017г.),съгласно “раздел V” (система за гариране и паркиране в урбанизирани терени).. 
Паркирането на обектите, особено в терените с устройствени зони Ж ,Оо,Ок,Пп и Смф да 
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бъдат подсигурени в обхвата на УПИ.В случай, на невъзможност,да се подърсят места за 
паркиране в близост,съгласно цитираната Наредба.     

Чл. 22. Общият устройствен план на град Велинград, с.Драгиново и землищата им може да 
бъде изменен само в случаите, предвидени в чл.134 ал. 1 от ЗУТ. 

 

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 23. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр. Велинград и с. 
Драгиново 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  
 

Елементи на територията на 
населеното място 

Съществуващо положение Предвиждане по устройствения 
план 

обща 
площ в ха. 

% от обща 
площ 

на жител 
кв.м. 

обща 
площ в ха. 

% от обща 
площ 

на жител 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 
  

     
  

I. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ             
1. Нето терени за обитаване 
(жилищни квартали) 410.3 2.04 155.38 601.4 2.99 303.13 
2. Терени за обществено 
обслужване, в т.ч. за: 43.0 0.21 16.28 76.9 0.38 38.76 
2.1. обекти за образованието 19.3 0.10 7.31 19.3 0.10 9.73 
2.2. здравеопазване 11.1 0.06 4.20 11.1 0.06 5.59 
2.3. спорт и развлечение 8.8 0.04 3.33 9.0 0.04 4.54 
3. Терени на производствените 
обекти, в т.ч. на: 154.9 0.77 58.66 255.5 1.27 128.78 
3.1. производствено-складови 
терени 114.9 0.57 43.51 181.7 0.90 91.58 
4. Терени на трансп. техн. 
инфраструктура, в т.ч. на: 83.7 0.42 31.70 87.0 0.43 43.85 
4.1. първостепенната улична 
мрежа 23.4 0.12 8.86 24.5 0.12 12.35 
4.2. второстепенната улична 
мрежа и паркинги и др. 50.7 0.25 19.20 52.9 0.26 26.66 
4.3. железопътния транспорт 9.6 0.05 3.64 9.6 0.05 4.84 
5. Терени на др. техн. 
инфраструктура, в т.ч. на: 3.2 0.02 1.21 3.9 0.02 1.97 
5.1. водоснабдяването и 
канализацията 2.1 0.01 0.80 2.5 0.01 1.26 
5.2. енергоснабдяването 1.1 0.01 0.42 1.4 0.01 0.71 
6. Зелени площи за широко 
общ. ползване, в т.ч. на: 42.9 0.21 16.25 120.7 0.60 60.84 
6.1. паркове, скверове и др. 
подобни 42.9 0.21 16.25 87.1 0.43 43.90 
7. Терени за специални нужди - 
НКЦ 6.6 0.03 2.50 6.6 0.03 3.33 
8. Гробища 0.8 0.00 0.30 0.8 0.00 0.40 
9. Други терени-рекреация 47.6 0.24 18.03 89.5 0.45 45.11 
10. СМФ 0.0 0.00 0.00 49.1 0.24 24.75 
11. Водни площи  16.4 0.08 6.21 17.1 0.09 8.62 

ОБЩА ПЛОЩ НА СЕЛ. 
ТЕРИТОРИЯ ( т.1 до т.11 вкл.) 809.4 4.02 306.52 1308.5 6.51 659.53 

  
     

  
II. ИЗВЪНСЕЛИЩНА 

ТЕРИТОРИЯ 
     

  
12. Резервни терени за бъдещо 
развитие на населеното място 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 
13. Селищни образувания, в 
т.ч.: 53.2 0.26 20.15 17.5 0.09 8.82 
13.1. промишленост 49.1 0.24 18.61 17.5 0.09 8.82 
13.2. Други жилищни терени 4.1 0.02 1.55 0.0 0.00 0.00 
14. Земеделски територии, в 
т.ч.: 3496.8 17.39 1324.24 3115.8 15.49 1570.46 
14.1. обработваеми земи  2400.9 11.94 909.23 2283.6 11.35 1151.01 
14.2. необработваеми земи  1095.9 5.45 415.02 832.2 4.14 419.46 
15. Горски територии, в т.ч.: 15495.0 77.04 5867.98 15423.9 76.69 7774.14 
15.1. гори 14325.3 71.23 5425.02 14269.2 70.95 7192.14 
16. Нарушени територии за 
възстановяване 14.4 0.07 5.45 18.9 0.09 9.53 
17. Водни течения и водни 140.3 0.70 53.13 139.6 0.69 70.36 
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площи 
18. Терени на трансп. техн. 
инфраструктура 61.6 0.31 23.33 60.3 0.30 30.39 
19. Терени на инж. 
инфраструктура 7.6 0.04 2.88 7.6 0.04 3.83 
20. Територии за добив на 
полезни изкопаеми 2.4 0.01 0.91 0.0 0.00 0.00 
21. Други (изброяват се): 31.2 0.16 11.82 19.8 0.10 9.98 
друг вид терен със селищен 
характер 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 
гробищни паркове 9.9 0.05 3.75 15.7 0.08 7.91 
природни забележителности (с 
препокриване)* 619.8 3.08 234.72 619.8 3.08 312.40 
специални терени 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 
площадки за битови и строителни 
отпадъци 8.6 0.04 3.26 4.1 0.02 2.07 
смесеномногофункционални 
територии 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 
терени за рекреационни 
дейности 12.7 0.06 4.81 0.0 0.00 0.00 

ОБЩА ПЛОЩ НА ИЗВЪНСЕЛ. 
ТЕРИТОРИЯ ( т.12 до т.21 вкл.) 19302.5 95.98 7309.89 18803.4 93.49 9477.52 

              
ОБЩА ПЛОЩ НА ЗЕМЛИЩЕТО 

( I+II = т.1 до т.21 вкл.) 20111.9 100.00 7616.39 20111.9 100.00 10137.02 

* Забележка - Площите представляват горски територии 
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14. Графични материали  
• Опорен план М 1:5 000 и М 1:10 000  
• ОУП – предварителен проект М 1:5 000 и М 1:10 000  
• Схема Собственост М 1:20 000 
• Схема Видовe територия М 1:20 000 
• Схема Категория на земеделската земя М 1:20 000 
• Схема Недвижимо културно наследство М 1:5 000 и М 1:20 000  
• Схема Транспорт и комуникации М 1:20 000 
• Схема Туристическа инфраструктура М 1:5 000 
• Схема Водоснабдяване и канализация М 1:20 000 
• Схема Водоснабдяване М 1:10 000 
• Схема Минерална вода М 1:10 000 
• Схема Канализация М 1:10 000 
• Схема Енергийна и съобщителна инфраструктура М 1:20 000 
• Схема Електроснабдяване М 1:10 000 
• Схема Газификация М 1:10 000 
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Приложение №1 
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№ 
по 
ред 

Обект Адрес /Местоположение/ 

Кадастрални 
данни Деклариран с: 

писмо № / 
протокол №/ 

списък 

Обявен в: ДВ 
бр./год. 

/протокол на 
НСОПК 

Свален с: 
писмо №/ 

протокол №/ 
ДВ бр./год. 

Вид Категория 
кв. napц. пл.№ 

                      

1 Ансамбъл 

Сгради по ул."9 септември"с 
обхват парцели: пл.№3178, 
3160, 3159, 3155, 3154, 3153, 
3152, от които с 
индивидуални качества №23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 от 
индивидуалните паметници 
на настоящия списък, 
влизащи в обхвата на 
застроителния и регулационен 
план 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    Групов паметник 
на културата 

  

2 Ансамбъл 

Фасаден фронт по ул."9 
септември"с обхват парцели: 
пл.№3133,3131, 3130 от които 
с индивидуални качества 
№20, 21, 22 от 
индивидуалните паметници 
на настоящия списък, 
влизащи в обхвата на 
застроителния и регулационен 
план 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    Групов паметник 
на културата 
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3 Ансамбъл 

Архитектурна рамка на 
пл."Г.Димитров" в кв.Чепино 
с обхват парцели пл.№5402, 
5403, 5492, 5491, 5484, 5487, 
5488, 5468, 5408, 5407, 5406, 
5405, 5404, 5396, 5397, от 
които с индивидуални 
качества №35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41,42, 43 и 44 от 
индивидуалните паметници в 
настоящия списък, влизащи в 
обхвата на застроителния и 
регулационен план 

            Групов паметник 
на културата 

  

4 Ансамбъл   техническа грешка 
Ансамбъл в съседство с 
паметника на Вела Пеева, в 
центъра на кв."Каменица" 

            Групов паметник 
на културата 

  

5 Църква "Св.Троица" 

кв."Каменица"     1489, 
515 

Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
1975 г. 
Списък от 
15.12.1976 г.                       
Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    Паметник на 
културата 
архитекгурно-
строителен и 
художествен    
художествен                   
архитектурно-
строителен 
архитектурно-
строителен и 
художествен 

III гр. 

6 Сярна баня 
кв."Каменица", ул."Г.Кирков"     987 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

7 Къща на Велика Кадреева, 
/Георги Кадреев/ 

ул."Методи Шатаров" №7 308 II 1 
057, 
296 

Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    Паметник на 
културата 
архитектурно-
строителен 
архитектурно-
строителен 
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8 Къща на Тодор Делиев и Борис 
Василев Атанасов 

ул."Методи Шатаров" №5 308 III 1056, 
295 

Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г.  

    Паметник на 
културата 
архитектурно-
строителен 
архитектурно-
строителен 

  

9 Къща на Стою Георгиев Бозев           
Къща на Димитър Г.Бозев 

ул."Мария Кюри" №3 293 V 1483, 
293 

Списък от 
16.08.1977г.     
Списък от 
05.07.1969г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 
Паметник на 
културата 
архитектурно-
строителен 

  

10 Къща на Тома Исаков Тренов            
Къща на Тома Тренев 

ул."Антон Иванов" №22 308 XI 1099, 
292 

Списък от 
16.08.1977г.     
Списък от 
05.07.1969г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 
Паметник на 
културата 
архитектурно-
строителен 

  

11 Къща на Иван Славов Содев 
/Живко Калчев/ 

кв."Каменица", ул."Ален мак" 
№16 

326 XIV 1015, 
349 

Писмо №3154 
от 
26.06.1989г.     
Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
16.08.1977г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 
/свален като 
исторически/ 

исторически                  
архитектурно-
строителен и 
исторически         
Паметник на 
културата 
архитектурно-
строителен 

за сведение 

12 Къща-музей "В.Пеева" 
ул."Малчика" №1     521 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен и 
исторически 

  

13 Административна сграда с 
ресторант 

пл."В.Коларов"     1100 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

14 Сграда на 3-то основно училище 
ул."Макаренко" №6     1463 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

15 Детска градина 
кв."Каменица", 
ул."Г.Димитров" №143 

    2296 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 
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16 Курортен комплекс на МНЗ 
кв."Каменица", 
ул."Г.Димитров" №252 

    2589 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

17 Кантарджиевата къща-/почивен 
дом на СКК/ 

ул."Ивайло"     2538 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

18 Жилищна сграда /Виолета 
Пандева и Екатерина Матова/ 

ул."Ивайло" №16     2537 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

19 Сграда на печатницата 
кв."Каменица", 
ул."Г.Димитров" №240 

    2842 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

20 Сграда на БТС и ОСО 
ул."Отец Паисий" №6     2852 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

21 Сграда на Горско стопанство 
кв."Каменица", 
ул."Г.Димитров" №125 

    2853 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителсн 

  

22 Мъжка баня /Кремачна баня/ 

кв."Лъджене"       списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

23 Женска баня 

кв."Лъджене"       Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

24 Сграда на бивш хотел-/Съвет за 
култура/ 

ул."9 септември" №28     3130 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

25 Жилищно-търговска сграда на 
Васил Груйчев и Ваня Цацова 

ул."9 септември" №30     3131 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

26 Жилищно-търговска сграда на 
Александър Масларов 

ул."9 септември" №34     3133 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

27 Жилищно-търговска сграда на 
ОБНС 

ул."Отец Паисий" №5     3152 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 
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28 Жилищно-търговска сграда на 
Ана и Борис Колчагови 

ул."Отец Паисий" №3     3153 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

29 Жилищно-търговска сграда на 
Никола и Милка Хорозови 

ул."Отец Паисий" №1     3153 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

30 Доходна сграда /стария хотел/ 
ул."9 септември" №36     3154 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

31 Жилищно-търговска сграда 
/клуб на АБПФК/ 

ул."9 септември" №38     3155 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

32 Жилищно-търговска сграда 
ул."9 септември" №42     3159 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

33 Читалище "Отец Паисий" 
ул."9 септември" №31     3160 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

34 Сграда на поща 
ул."9 септември" №33     3196 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

35 
Жилищна сграда на 
наследниците на Георги Иванов 
Пандев и Йордан Шехинов 

ул."Райко Даскалов" №4     3197 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

36 Сграда на Районен съд 
ул."9 септември"       Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

37 Сграда на СПТУ по обществено 
хранене 

ул."Г.Димитров"     4070 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

38 Дом за деца и юноши 
ул."Г.Димитров" № 188                           
/ ул." Л. Каравелов"№2/ 

    4003 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

39 Читалище "Кирил и Методий" 
пл. "Г.Димитров"     5397 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

40 Жилищно-търговска сграда 
/клуб на БКП/ 

      5405 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 
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41 
Жилищно-търговска сграда 
/клуб на пенсионера/, на 
наследници на Н.Праматаров 

пл."Г.Димитров" №5     5406 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

42 Жилищно-търговска сграда на 
Никола Петров Минчев 

пл."Г.Димитров" №7     5407 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

43 
Жилищно-търговска сграда на 
наследници на Стефан Велев и 
Никола Велев 

ул."В.Сотиров" №1     5408 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

44 

Жилищно-търговска сграда на 
Магдалена Тодорова Бояджиева, 
Петър Иванов Бояджиев и 
Димитър Иванов Бояджиев 

ул."Д.Благоев" №1     5468 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

45 Туристическа спалня 
ул."Д.Благоев" №2     5488 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

46 
Жилищно-търговска сграда на 
наследници на Коста Георгиев 
Семерджиев 

пл."Г.Димитров" №8     5491 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

47 
Жилищно-търговска сграда на 
Елена Атанасова Тодева и 
Екатерина Александрова Попова 

ул."Бр.Маврикови" №2     5492 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

48 
Жилищно-търговска сграда на 
Иван Цветков Ищев и Тодор 
Митов Ангелов 

пл."Г.Димитров" №1     5402 
5403 

Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

49 Църква "Св. Георги" 

кв. "Чепино"       Списък от 
1975 г.  
Списък от 
15.12.1976 г.                       
Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен и 
художествен 
художествен 
архитектурно-
строителен .                                          
архитектурно-
строителен и 
художествен 

III гр. 

50 Жилищно-търговска сграда на 
Ангел Генов 

ул."Бр.Маврикови" №8     5496 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 
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51 Почивен дом "В.Горанов" 
ул."Бр.Маврикови" №10     5497 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    аритектурно-
строителен 

  

52 
Жилищна сграда на Никола 
Минев Цанев, /Габровската 
вила/ 

ул."Габровска" №1       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

53 
Сграда за подготовка на 
активисти на ОФ /Червената 
вила/ 

ул."Н.Вапцаров" №3       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

54 Жилищна сграда на Миладин 
Досев 

ул."Ц.Церковски" №7     5202 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

55 Жилищна сграда на наследници 
на Стефан Георгиев Фикиин 

ул."Ц.Церковски" №20     5201 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

56 Къща на Крум Геров Бояджиев 
ул."Ц.Церковски" №8     5412 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

57 Детска градина 
ул."Д.Благоев" №11       Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

58 Старата баня                                
Радонова баня /Женска баня/ 

кв."Чепино"       Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен 

  

59 Къща на Тодор Илиев 
Стоименов 

ул."Антон Иванов" №53 328 V 981 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

60 Къща на Крум Стоев Каров 
ул."Антон Иванов" 305 III 1109 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

61 Къща на Тодор Димитров Пеев 
ул."Антон Иванов" №39 326 VIII 1030 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

62 
Къща на Цветанка Георгиева 
Пещерска и Катерина и Величка 
Иванови Пещерски 

ул."Стою Калпазанов" №8 277 VI 2284 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

63 Къща на Кирил Тодоров 
Мавродиев 

  287 V 2285 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  8 
  

 

64 

Къща на Ана Иванова 
Мавродиева, Тодор Маринов 
Мавродиев и Георги Тасков 
Маров 

  272 IV 2283 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

65 Къща на Славчо Георгиев 
Балтаджиев 

  278 X 1506 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

66 Къща на Борис Димитров 
Сеименов 

ул."Антон Иванов" №1 278 VII 1510 Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
16.08.1977г. 

    архитектурно-
строителен 

  

67 Къща на наследниците на 
Димитър Пиколов Кьосев 

ул."В.Коларов" №4 278 VII 1507 Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
16.08.1977г. 

    архитектурно-
строителен 

  

68 Къща на наследниците на Тодор 
Заваринов Водев и дюкян 

ул."Антон Иванов" 278 VI 1504, 
1508 

Списък от 
05.07.1969г.     
Списък от 
16.08.1977г. 

    архитектурно-
строителен 

  

69 Къща на наследниците на Стою 
Георгиев Пещерски 

ул."Антон Иванов" 278 VII 1509 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

70 Къща на Борис Христов Гечев 
ул."Антон Иванов" №40 334 IX 1009, 

1010 
Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

71 Къща на наследниците на Илия 
Тосков Топорчев 

ул."Антон Иванов" №44 333 V 1007 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

72 Къща на наследниците на 
Димитър Спасов Шулев 

  340 VIII 867 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

73 Къща на Никола Тасков Гинчев 
ул."Панайот Христов" 324 IX 1087 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

74 Къща на Тодор Стоилов Калъчев 
ул."Панайот Христов" №12 324   1084 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

75 Къща на Трендафила Иванова 
Шулева 

ул. "Методи Шатаров" №4 325 IX 1092 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

76 Къща на Петко Стоянов Печалов 
ул."Методи Шатаров" №2 325 VIII 1093 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

77 Къща на Димитър Николов 
Ямаков 

ул."Братовчеди Пухалеви" №4 306 III 1147 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 
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78 Къща на Димитър Христосков 
Есапчиев 

ул."4 септември" №12 311 VIII 1235 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

79 

Къща на Димитър Тосков 
Калпазанов, Века Спасова 
Георгиева. Славка Димитрова 
Калпазанова, Георги Димитров 
Калпазанов 

ул."Георги Кирков" №9 294 VII 1 138 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

80 Къща на Спас Ангелов Понов 
ул."Георги Кирков" №3 306 IV 1141 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

81 

Къща на Мария Василева 
Цанова, Димитър Любенов 
Цанов, Марийка Василева 
Цанова 

ул."Батак" №2 269 XIII 1530 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

82 Воденица на Васил Тодоров 
Илиев и Влахови 

  254 V 1595 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

83 Къща на Иван Атанасов 
Несторов 

ул."Георги Кирков" №26 268 XVII 1576 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

84 

Къща на Димитър Николов 
Михайлов, Стоян Димитров 
Михалев, Георги Йорданов 
Хорезов 

  292 VIII 1467 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

85 Къща на Абди и Асан 
Мустафови Дремалови 

кв."Чепино", ул."8 март" №70 31 VI 871 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

86 Къща на Алекси Мехмедов 
Бранчев 

кв."Чепино", ул."8 март" №51 19   1007 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

87 Къща на Мехмед Мехмедов 
Мечкарски 

кв."Чепино", ул."Сютка" №3 17 III 1029 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

88 Къща на Иван Велев Поров 
кв."Чепино", ул."Сютка" №7 17 I 1031 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

89 
Къща на Асен Исмаилов 
Джуленов, Исмаил Мехмедов 
Джуленов 

кв."Чепино", ул."Брези" №8 17 VI 1072 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

90 Къща на Ибрахим и Юсуф 
Мусови Горумови 

кв."Чепино" 17 IV 1025 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

91 Къща на Иван Маринов Тодоров 
кв."Чепино", ул."Стефан 
Караджа" №9 

25 VI 984 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 
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92 Къща на Росица Георгиева 
Николова, Крум Геров Бояджиев 

кв."Чепино", ул."Цанко 
Церковски" №8 

36 IV 916 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

93 Къща на Цвятко Коцев Родин 
кв."Чепино", ул."Антон 
Страшимиров" №2 

32   332 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

94 Къща на Недялко Ан. Шулев 
кв."Лъджене", 
ул."Ал.Стамболийски" №7 

111 III 939 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

95 Къща на Коста Стефанов Котев 
кв."Лъджене" 105 I 950 Списък от 

05.07.1969г. 
    Паметник на 

културата 
  

96 Къща на Христо Трендафилов 
Благев 

кв."Лъджене", ул."Искра" №2 124   1048 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

97 Къща на наследниците Иван 
Калинов Караиванов 

кв."Лъджене", ул."9-ти 
септември" 

126   1021 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

98 

Къща на наследниците на 
Юсеин Мехмедов Кавалов, Асен 
Исмаилов Кавалов, Юсеин Исов 
Кавалов, Мехмед Исов Кавалов, 
Джемиле Исова Геранова 

кв."Лъджене" 107   823 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

99 
Къща на наледниците на Ибраим 
Мехмедов Бачев, Мустафа 
Мехмедов Бачев 

кв."Лъджене", ул."Мустафа 
Лютов" №18 

107   820 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

100 Къща на наследниците на Ресим 
Мехмедов Газаринов 

кв."Лъджене", ул."Мустафа 
Лютов" №14 

107 111 827 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

101 Къща на Юсуф Исмаилов Дивов 
кв."Лъджене", ул."Занага" 
№15 

107 XII 825 Списък от 
05.07.1969г. 

    Паметник на 
културата 

  

102 Църква "Успение Богородично" 

кв."Лъджене"       Списък от 
1975 г.  
Списък от 
15.12.1976 г.                       
Списък от 
16.08.1977г.      
Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

    архитектурно-
строителен и 
художествен 
художествен                
архитектурно-
строителен    .                                     
архитектурно-
строителен и 
художествен 

III гр. 

103 Къща на Заварин Горанов 
/свалена/ 

ул."Иван Асен" №26            
кв."Лъджене" 

356 IV 1697 Писмо 
№3154 от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 
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104 Домът на Иванка Родина 
/свалена/ 

кв."Лъджене" 200 XXV 1953 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

105 Къща на Петър Анев 
ул."Клептуза" 5   34 Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

106 Къщата на семейство 
Маврикови 

ул."Хр.Боянов" №9 16 XVIII 5626 Писмо №2514 
от 04.07.1979 
г.     Писмо 
№3154 от 
26.06.1989г. 

    исторически   

107 Мястото, където е погребана 
главата на Вела Пеева 

кв."Лъджене"       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически национално 

108 Средновековна църква 

кв."Каменица", м.Терьовица       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

109 Римско селище                                                              
в община Ракитово 

Велинград и Ракитово 
м.Ремово,       14 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

110 Средновековна църква 

кв.Каменица, м.Черковището       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

111 Римско селище 

м.Печковец,                                            
1,5 км. източно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

112 Римско селище 

м.Биволчино дере,                                   
5 км.североизточно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

113 Ранновизантийска базилика 

м.Джебов въбел, вр.Стража, 
1км. 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

114 Средновековна църква 
"Св.Спас" 

м.Черквище, 2 км.западно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 

местно 
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Средновековието 

115 Средновековна църква, 
"Никульова църква" 

кв."Каменица", 3 км. западно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

116 Останки от средновековна 
църква "Илиина църква" 

кв."Каменица", Елин връх,                     
3 км западно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

117 Антична крепост 

м.Калето, 2 км. североизточно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

118 Средновековна крепост "Градот" 

кв."Каменица"       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

119 Средновековно селище 

вр.Градище, кв."Лъджене", 
югозападно от квартала 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

120 Средновековна крепост "Гарван" 

р.Лепеница или Суха река       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

121 Средновековна крепост 
"Гюргева крепост" 

кв."Чепино", вр.Острец       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

122 Средновековна крепост 

вр.Градище, /между Гергьова 
черква и кв."Чепино"/ 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 

123 Ранновизантийска базилика                              
в община Ракитово 

м. Никулица       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.58 от 
26.07.1966г. 

  архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновековието 

местно 
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124 Лобно място на Вела Пеева 
м.Бялата скала,                                          
8 км. северозападно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически национално 

125 Лобно място на Стойо 
Калпазанов 

м.Метилева мандра,                              
13 км. северозападно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

126 Лобно място на Никола Божанов 
м.Божанов мост,                                     
10 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

127 Лобно място на Никола 
Манолов /свалено/ 

гара "Острец"       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

128 Лобно място на ятаци 
м.Дренов дол,                                          
20 км. североизточно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

129 
Лобно място на Мустафа Лотов 

/Лобно място "Юндола"/ 
/свалено/ 

м.Юндола,                                                
17 км. западно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

130 Лобно място на Ангел Чолев и 
Заварин Горанов 

м.Карагьозовите ливади 2   1302 Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

131 Лобно място на братя Кръстини 
м.Сивек       Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

132 Партизанска база 
м.Портартур,                                           
35 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

133 Партизанска землянка 
м.Комитско дере,                                   
24 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

  исторически местно 

134 Партизански бази /свален/ 
м.Студена, южно       Писмо №3154 

от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

135 Бараката на Н.Грънчаров 
/свален/ 

29 км. южно         ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

136 Партизанско скривалище 
/свалено/ 

12 км. южно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

137 Клетва бивак /свален/ 
м.Грънчарица,                                        
21 км. южно 

      Писмо №3154 
от 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  14 
  

 

26.06.1989г. 

138 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Змия бивак,                                            
4 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

139 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Легоринец,                                           
15 км. югозападно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

140 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Долни, Върли бивак,                          
26 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

141 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Симеонови ливади, Свиня 
бивак,   16 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

142 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Чадъра, Бункер бивак,                       
36 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

143 База на партизаните от 
бригада"Чепинец" /свален/ 

м.Янково дере, Чардак бивак,             
16 км. южно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

144 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Млековица, Папрат бивак,               
26 км. северно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

145 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

м.Хаджийско дере, Магаре 
бивак,     18 км. северозападно 

      Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

146 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

7 км. северно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

147 База на партизаните от бригада 
"Чепинец" /свален/ 

10 км. северно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 

148 База на партизаните от 
бригада"Чепинец" /свален/ 

15 км. северозападно       Писмо №3154 
от 
26.06.1989г. 

ДВ.бр.68 от 
30.08.1968г. 

ДВ.бр.91 от 
1992г 

исторически за сведение 
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149 Тракийско култово място на 
връх Острец 

в землището на града         Заповед № РД 
9Р-0015 от 
09.08. 2011 на 
МК 
/предоставяне 
на статут и 
определяне 
режими за 
опазване/ 

  археологически местно 
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№ 
по 
ред 

Населено място Обект  Деклариран с:  Вид Собственост Състояние 

150 гр. Велинград, кв. 
Каменица 

Чешма-паметник по 
случай посрещането на 
руските войски - 1878 г. 

Писмо -№4349 
от 04.12.1992 г. исторически общинска добро 

151 гр. Велинград, кв. 
Каменица 

Паметна плоча на убити от 
с. Каменица във войните 
1912-1913 г., 1915-1918 г. и 
1944-1945 г.  

Писмо -№4349 
от 04.12.1992 г. исторически частна, 

църковна 
много 
добро 

152 гр. Велинград, кв. 
Лъджене Паметник на съпротивата  Писмо -№4349 

от 04.12.1992 г. исторически общинска добро 

153 гр. Велинград, кв. 
Лъджене 

Паметник на загиналите от 
с. Лъджене във войните 
1912-1913 г. и 1915-1918 г. 

Писмо -№4349 
от 04.12.1992 г. исторически общинска добро 

154 гр. Велинград, кв. 
Чепино 

Паметник на загиналите 
войници от с. Чепино във 
войните 1912-1913 г., 
1915-1918 г. и 1944-1945 г. 

Писмо -№4349 
от 04.12.1992 г. исторически общинска добро 
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АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” 

 

Легенда към приложените режими за ползване на териториите, на които се 
намират археологически обекти: 

• Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, 
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават 
целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

 
Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според чл. 35 
от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони. 
 
Необходимо е да се уточни, че 10 % от регистрационните карти за археологическите обекти, 
регистрирани в землищата на гр. Велинград и с. Драгиново, са изготвени през 1993 г. По тази 
причина те са с твърде приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Картите 
и GPS координатите, които са приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по 
наличните данни в АИС АКБ и след справка с топографски карти и сателитни снимки. 
Затова при някои местоположението на обектите е указано приблизително. 
 
Необходимо е да се направи уточнението, че предоставената информация е единствено за 
обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни проучвания. На 
територията на землищата на гр. Велинград и с. Драгиново не са правени системни 
издирвания на археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за 
археологическото наследство в този регион. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000002 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Станиловец (Станиловец – могила №1) 

Особености 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 
 Гробница    Античност 
История на проучването 
 Археологически разкопки през 2009 и 2010 г. с научен ръководител Асен Емилов Салкин и зам. н. р. 
Димитър Байраков  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 
 Димитър Байраков, 25.06.2010 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000024 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Станиловец 

Особености 
 Площ:  1200 дка 
Вид и хронология 
 Могилен некропол    Античност 
 Селище      Античност 
История на проучването 
 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Димитър Байраков, 26.01.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000069 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Гарванова чука 

Особености 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 
 Скално светилище    Праистория 
История на проучването 
 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.   
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

 
Изготвил 
 Димитър Байраков, 07.02.2011 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000070 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Градище 

Особености 

 Площ:  10 дка 
Вид и хронология 

 Укрепено място    Желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.   
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 08.02.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000370 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Калугерица 

Особености 

 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 

 Могилен некропол    Античност 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.    
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 08.02.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000369 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Дреново (Дренов дол) 

Особености 

 Площ:  5 дка 
Вид и хронология 

 Укрепено място     Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2010 г.    
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 24.02.2011 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000374 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: обектът се намира югоизточно от с. Драгиново и м. Калугерица 

Особености 

Могила №1 се намира северозападно от могила № 2, от запад непесредствено до черния път който води към м. 
Калугерица (пътят вр. Тъпанара – м. Калугерица – с. Драгиново) 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 

 Надгробна могила    Античност 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.    
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 05.04.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000377 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: обектът се намира югоизточно от с. Драгиново и м. Калугерица 

Особености 

Могила № 2 се намира югоизточно от могила № 1, от изток непесредствено до черния път който води към м. 
Калугерица (пътят вр. Тъпанара– м. Калугерица – с. Драгиново) 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 

 Надгробна могила    Античност 
История на проучването 

  Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.    
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 06.04.2011 г. 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002103 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Лакътска чука 

Особености 

 Площ:  22 дка 
Вид и хронология 

 Крепост     Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на Петър Делев и Асен Салкин през 2013 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 04.01.2014 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002099 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Лесейвица 

Особености 

 Площ:  120 дка 
Вид и хронология 

 Селище    Неопределима, Римска епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на Петър Делев и Асен Салкин през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 24.01.2014 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002085 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Некропол североизточно от вр. Градище и западно от шосето Велингра-Варвара-Пазаржик  

Особености 

 Площ:  23 дка 
Вид и хронология 

 Могилен некропол    Неопределима 
История на проучването 

 Теренни издирвания на Петър Делев и Асен Салкин през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

д-р Димитър Байраков, 14.02.2014 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002072 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Западно от вр. Милеви скали 

Особености 

 Площ:  6 дка 
Вид и хронология 

 Могилен некропол    Неопределима 
История на проучването 

 Теренни издирвания на Петър Делев и Асен Салкин през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 25.02.2014 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002073 
Местоположение 

Населено място: с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: вр. Милеви скали 

Особености 

 Площ:  10 дка 
Вид и хронология 

 Светилище на връх    Желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на Петър Делев и Асен Салкин през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 25.02.2014 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000402 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: м. Сушилнята, м. Хмела 

Особености 

 Площ:  10 дка 
Вид и хронология 

 Селище    Късна античност, Късна римска епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Шопова и В. Мацанова през 1959, 1974, 1993 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Анета Шопова, 23.02.1993 г . 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000403 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Печковец 

Особености 

 Площ:  5 дка 
Вид и хронология 

 Селище    Ранна римска епоха, Късна римска епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Шопова през 1959 г. и през 1993 г. Теренни издирвания на  В. Мацанова през 
1965 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с местно значение 15. 12. 1965 г. ДВ, бр. 58 от 1966 г. 
Изготвил 

 Анета Шопова, 23.02.1993 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000404 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Босак 

Особености 
Могилите до 1959 г. имаха иманярски изкопи. През 1993 г. натрупванията са изместени с булдозер, 

като в разбъркания насип се виждат: ломен камъни,фрагменти от тухли, покрай тях и груба керамика. Един 
фрагм.от римска керамика. Двете могили унищожени. 
 Площ: 1 дка 
Вид и хронология 
 Могилен некропол     Римска епоха 
История на проучването 
 Теренни издирвания на  А. Шопова през 1959 и 1993 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 
 Анета Шопова, 23.02.1993 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2000405 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Чъпова могила 

Особености 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 
 Надгробна могила    Неопределима 
История на проучването 
 Теренни издирвания на А. Шопова през 1992 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 
 Анета Шопова, 23.02.1993 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000019 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Славеева скала 

Особености 
 Площ:  100 дка 
Вид и хронология 
 Скално светилище    Бронзова епоха 
История на проучването 
 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г. Сондажни археологически разкопки на А. 
Салкин и Д. Байраков през 2009 г.   
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 18.07.2010 г. 
 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД 
 

 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  на гр. Велинград и с. Драгиново – предварителен проект  24 
  

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000020 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Марина черква 

Особености 

 Площ:  260 дка 
Вид и хронология 

 Скално светилище    Бронзова епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 25.01.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000023 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Имането 

Особености 

 Площ: 120 дка 
Вид и хронология 

 Светилище    Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 25.01.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000099 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Дрънкова скала (Рибната скала) 

Особености 

 Площ:  5 дка 
Вид и хронология 

  Скално светилище   Желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.   
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 25.01.2011 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000098 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Водни камък (Водния камък) 

Особености 

 Площ:  60 дка 
Вид и хронология 

  Скално светилище  Желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.   
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 08.02.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000425 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: обект под вр. Стража 

Особености 

 Площ:  2 дка 
Вид и хронология 

  Светилище на връх   Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2009 г.   
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 25.01.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000453 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: вр. Острец 

Особености 

 Площ: 300 дка 
Вид и хронология 

   Светилище на връх  Късна бронзова епоха, Желязна епоха 
   Църква   Средновековие 
История на проучването 

 Теренни издирвания на М. Домарадски през 1985 г. Сондажни археологически разкопки през 1989 г. на 
М. Домарадски. Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2008-2009 г. Археологически разкопки 
на Д. Гергова и екип през 2009, 2010 и 2015 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с местно значение 15. 12. 1965 г. ДВ, бр. 58 от 1966 г. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 05.07.2011 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000455 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Могила при вр. Острец (№1) 

Особености 
Намира се северозападно от могила №2 и югоизточно от светилището на вр. Острец. 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 
  Надгробна могила   Неопределима 
История на проучването 
 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2008-2009 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 08.07.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000456 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: : Могила при вр. Острец (№2) 

Особености 
Могила №2 се намира югоизточно от могила №1 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 
  Надгробна могила   Неопределима 
История на проучването 
 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2008-2009 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 14.07.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000472  
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Св. Спас 

Особености 
 Площ:  4 дка 
Вид и хронология 
 Крепост      Средновековие 
 Параклис     Средновековие 
История на проучването 
 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2010 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с местно значение 15. 12. 1965 г. ДВ, бр. 58 от 1966 г. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 20.07.2011 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000471 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Св. Пророк Илия 

Особености 

 Площ:  4 дка 
Вид и хронология 

   Обект с неопределена функция  Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Спасителни археологически разкопки на Д. Катинчарова в периода 2002-2006. Археологически 
проучвания на Д. Гергова и екип през 2011, 2014, 2015 и 2016 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

Димитър Байраков, 23.08.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000488 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: вр. Тъпанара 

Особености 

 Площ: 2 дка 
Вид и хронология 

  Укрепено място     Късна античност 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2008 и 2009 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 26.08.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000473 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: вр. Калето (вр. Градището) 

Особености 

 Площ: 2 дка 
Вид и хронология 

   Светилище на връх  Елинистическа епоха 
История на проучването 

 Теренно археологическо проучване (сондажни разкопки) на А. Салкин и Д. Байраков през 2008 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър Байраков, 26.08.2011 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000489 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Пчелина 

Особености 
В близост до сградата е локализирано трасето на античен каменен път с обща дължина около 30 метра, 

който пресича Чепинската котловина в посока югозапад-североизток 
 Площ:  5 дка 
Вид и хронология 
   Селище  Римска епоха 
История на проучването 
 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2008 и 2009 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Димитър Байраков, 17.11.2011 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000777 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Сухата пещера 

Особености 
Общата дължина на пещерата е 186 м. Откриват се културни пластове и археологически материали от 
желязната епоха. Обектът е силно пострадал от иманярски действия. 
 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 
   Светилище в пещера  Късна желязна епоха 
История на проучването 
 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2010 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Димитър Байраков, 10.08.2012 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001677 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Градището 

Особености 
 Площ: 40 дка 
Вид и хронология 
  Светилище на връх  Елинистическа епоха 
История на проучването 
 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2008 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 
Димитър Байраков, 22.08.2012 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001008 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Кемера (Разсадника) 

Особености 

 Площ: 5 дка 
Вид и хронология 

    Гробна яма   Късна желязна епоха 
    Надгробна могила  Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков през 2008 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър, Байраков, 04.03.2013 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001695 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Немцово 

Особености 

 Площ: 3 дка 
Вид и хронология 

   Могилен некропол  Късна желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2011 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 Димитър, Байраков, 18.10.2013 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002078 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: в подножието на Елин връх 

Особености 

 Площ:  1 дка 
Вид и хронология 

   Обект с неопределена функция  Неопределима 
История на проучването 

 Теренни издирвания на П. Делев и А. Салкин през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с местно значение от 15. 12. 1965 г. ДВ, бр. 58 от 1966 г. 
Изготвил 

 Димитър, Байраков, 18.02.2014 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002077 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Печенежки скали  

Особености 

 Площ:  15 дка 
Вид и хронология 

   Скално светилище  Желязна епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  П. Делев и А. Салкин през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър, Байраков, 21.02.2014 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002076 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Божков гроб 

Особености 

 Площ: 1  дка 
Вид и хронология 

   Надгробна могила  Желязна епоха 
   Скално светилище  Неопределима 
История на проучването 

 Теренни издирвания на П. Делев и А. Салкин през 2013 г.  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил 

 Димитър, Байраков, 21.02.2014 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10003725 
Местоположение 

Населено място: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
Местност: Просце 

Особености 

 Площ: 2 дка 
Вид и хронология 

   Селище  Римска епоха 
История на проучването 

 Теренни издирвания на  А. Салкин и Д. Байраков през 2008 г. 
  
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 
Изготвил 

 Димитър, Байраков, 12.10.2015 г. 
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