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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА ПО ОБЩИНИ В
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Кратка характеристика на област Пловдив
Област Пловдив е разположена в Централна Южна България. На север граничи с
област Ловеч, на изток с област Стара Загора, на югоизток с областите Хасково и
Кърджали, а на юг с област Смолян. Западната й граница е с област Пазарджик, а
северозападната със Софийска област. Тя заема площ от от 5973 кв. м (5,4% от
територията на държавата) и наброява население от 669 796 души към 31.12.2017 г.
Областтта включва Горнотракийската низина, части от Родопите, Средна гора,
подбалкански долини и Стара планина. Географското положение на областта е и нейно
важно стратегическо предимство. Главните икономически и транспортни връзки на
областта са по направлението запад-изток и следват трасетата на общоевропейските
транспортни коридори VIII и IV (като ЕТК X на територията на област Пловдив съвпада
с ЕТК IV). Евро-азиатският транспортен коридор по трасето на коридор №8 е от
изключително значение за България, тъй като се явява връзката между страните от
Средна Азия и тези от северното Черноморие. Връзките се осъществяват по АМ „Тракия“
и по международните пътища Е-80 (от София през Пловдив за Хасково и ГКПП „Капитан
Андреево“), път Е-773 (Пловдив – Стара Загора – Сливен – Бургас) и по жп линия от
София през Пловдив с разклонение на Свиленград и Бургас/Варна.
Територията на област Пловдив попада в преходната климатична област.
Карловското и Пловдивско-Пазарджишкото поле се характеризират с преходноконтинентален климат, а високите части на Стара планина, Средна гора и Родопите с
планински. Областта се характеризира с топло лято, суха есен и по-мека зима.
Средноянуарските температури за областта са около 0°C, а юлските 22 – 23°C.
Средногодишната температура в извънпланинската част на областта е в порядъка от 12
– 13°C. По долината на река Марица се образуват температурни инверсии и абсолютните
температури през зимата могат рязко да спаднат до -20°C. Годишното количество на
валежите е около 514 мм. Максимумът на валежите е през пролетта (май), а минимумът
– в края на лятото и началото на есента (октомври). Снежната покривка в
извънпланинските райони е неустойчива и се задържа до 15 - 20 дни. Преобладаващи са
северозападните ветрове, като характерна за Пловдивско-Пазарджишкото поле е появата
на фьона. По долините на река Марица духа местният вятър „беломорец“.
Област Пловдив се пресича от множество реки, между които Марица и нейните
притоци: Пясъчник, Рахманлийска, Стряма, Въча, Чепеларска и др. Има минерални
извори на много места в областта: в района на Хисаря, Клисура, Асеновград, Калояново,
Баня и Куклен, в селата Наречен, Красново, Песнопой, Отец Паисиево, Столетово,
Розино, Богдан, Климент и др.
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За опазването на природната среда и биоразнообразието на територията на
областта са изградени различни защитени територии и зони. В област Пловдив има
изградени 5 защитени територии от общо 6 категории в България. В границите на
областта попада малка част от НП „Централен Балкан“, 4 резервата, 2 поддържани
резервата, 11 природни забележителности и 34 защитени местности.
Област Пловдив е промишлен и земеделски район с добре развити разнообразни
сектори на икономиката. Почвените ресурси в областта са подходящи за развитието на
земеделието и животновъдството. В нея се отглеждат над 100 вида земеделски култури
– зърнено-житни, технически, овощни, зеленчукови, тютюн, лозя и др.
Богатото културно-историческо наследство (концентрация на множество
единични и групови недвижими културни ценности), наличието на благоприятни
природни ресурси, традициите и опитът на местното население в предлагането на
туристически услуги дават възможност за практикуване на различни видове туризъм на
територията на област Пловдив, като културно-познавателен, религиозен, конгресен,
балнеоложки, екологичен, аграрен, селски, приключенски (спортен, винен) и др.
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Община Асеновград заема югоизточната част на Пловдивска област. Обхваща
територия от 651,1 кв. м, като покрива на север малка част от Тракийската низина, а на
юг обхваща обширни площи от Родопите. Разположена е на двата бряга на река Асеница
(Чепеларска). Чрез родопския проход тя свързва Тракийската низина с Беломорието.
Град Асеновград – центърът на общината е най-големият град в Родопите и втори по
големина в Пловдивска област. Той е разположен в подножието на планината на около
220 м надморска височина, отстои на 19 км от гр. Пловдив, на 85 км от гр. Смолян и на
180 км от гр. София. През територията на общината минава важен транспортен коридор
– Смолян – Златоград – Гърция.
Градът е наследник на старото селище Стенимахос, споменато за първи път в
Устава на Бачковския манастир. По-късно в летописите на кръстоносните походи се
среща като Станимахо, Естанимак и Скрибенцион. През 1934 г. е преименуван в чест на
цар Иван Асен II на Асеновград. Над самия град се намират останките от Асеновата
крепост, стара крепост, която при цар Иван Асен II е подсилена и е превърната във важен
военен пост в отбраната на южните граници на Второто българско царство. Централното
географско разположение на града обуславя неговото значение от древността до наши
дни.
Община Асеновград разполага с уникални възможности за развитие на туризма.
Съществуващите ресурси са предпоставка за развитие главно на културен,
поклоннически, познавателен, еко- и селски туризъм – самостоятелно или като
допълнение към деловия туризъм, който също не е за пренебрегване.
Стратегическите направления за развитие на туризма в общината са:
- Културен
- Поклоннически
- Пешеходен
- Еко и селски туризъм
- Винен туризъм
- Ловен туризъм
- Балнеологичен и СПА туризъм
- Събитиен туризъм
- Спортен туризъм
Богатото културно-историческо наследство на Асеновград и прилежащия му
регион, както и уникалната природа дават възможност за създаването на специализиран
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туристически продукт, който да отговаря на съвременните тенденции за развитието на
туризма.
Б. Природни ресурси
Биологично разнообразие, защитени територии
Като част от Родопите и тук релефът е силно пресечен, с оформени ридове, остри
върхове и дълбоки долове, прорязани от реките Чепеларска, Луковица, Мостовска
Сушица, Юговска и др. Надморската височина варира от 200 до 1500 м.
Климат
Територията на община Асеновград е разположена в преходноконтиненталната и
планинската климатична област. Планинската област се характеризира с прохладно лято
и с по – продължителна зима с доста студени дни. Валежите са повече във вид на сняг,
който се задържа понякога до месец април и дава възможност за практикуването на скитуризъм Тракийската низина се характеризира с прохладна пролет, топло лято, мека есен,
зимата е сравнително мека, тук се наблюдават по – често затопляния под влиянието на
средиземноморските циклони. Снеговалежите са малко и не се задържат за дълго. Тук се
кръстосват прохладата на „вечерника“, която идва от планината, с горещината на лятото.
Така наречения вечерник е характерен за града, който се появява около 21 часа и затихва
към 9.00 – 10.00 часа сутринта.
Биоразнообразие и защитени територии
Асеновградският край изобилства с богата и разнообразна растителност.
Влиянието на топлия климат, ранно настъпващата пролет и бързият преход към
високопланинската част на Родопите създават отлични условия за съществуването на
различни дървесни и тревисти видове. Многообразните долове и труднодостъпните
скалисти склонове са друг фактор, който обуславя това разнообразие. Среща се
обикновената ела, белият и черен бор, обикновеният бук, зимният дъб и др. В този богат
на тревна растителност район се срещат средиземноморски и високопланински растения,
ендемитни видове. Срещат се реликтни видове като родопската хаберлея (Орфеево
цвете) с поразителни качества – изпада в състояние на мнима смърт (анабиоза). В
местността „Червената стена“ се среща Венериното пантофче – най-рядката и
оригинална орхидея от всички 49 наши представители на това семейство. Персийската
морина е една от най-редките в нашата страна и единственият представител на
семейство Моринови у нас. Друго уникално и рядко красиво растение в района е
Родопското лале – смятано за родоначалник на култивираните форми на холандското
лале, което е вписано в Червената книга на застрашените от изчезване биологични
видове в България. Основното му находище е в местността „Лале баир”. Още много
други не по-малко интересни и красиви растения се срещат по пътеките на асеновграския
край.
Фауна
Животинският свят в района, а и като цяло в тази част на Родопите, е не по-малко
интересен. Тук се срещат почти всички видове дневни и нощни грабливи птици. Наред с
обичайните представители на нашата фауна, макар и рядко, тук се среща най-малкият
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бозайник у нас – кафявата белозъбка. Могат да се видят и защитеният вид змиегущер,
смокът мишкар, пепелянката и костенурката. Отново тук се среща единственият в
Родопите черен бързолет. През последните години се завърна и скалният орел, а в
околностите на с. Мостово се среща и ястребовият орел. Потоците на северозападните
Родопи предоставят прекрасна възможност за лов на пъстърва, кефал, мряна, каракуда,
шаран и други сладководни риби. В горите се срещат вълци, чакали, лисици, глигани и
мечки. Районът е богат на едър и дребен дивеч.
Защитени територии
Територията на община Асеновград, включена в границите на биосферен парк
„Червената стена“, се отличава с изключително богато биологично разнообразие, за
опазването на което са обявени 13 защитени територии.
Биосферен парк „Червената стена“ е одобрен от ЮНЕСКО през 2017 г. като един
от първите биосферни паркове в България, отговарящи на съвременните изисквания на
Програмата „Човекът и биосферата“. Биосферен парк „Червената стена“ се състои от
сърцевинна, буферна и преходна зони:
Сърцевинна зона – съществуващият резерват „Червената стена“ е обявен през 1962
г. с площ от 3 043,53 ха. Територията е изключителна държавна собственост според
Закона за защитените територии и се стопанисва и охранява от Министерство на
околната среда и водите, респективно от РИОСВ – Пловдив. Буферната и преходната
зона обхващат цялата територия на община Асеновград.
Добростанският карстов масив предлага изключителни удоволствия за ценителите
на планинската красота – стръмни склонове, пропасти, „каменни реки“ и пещери. Тук е
царството на пещерняците. Повечето от пещерите са в непосредствена близост една до
друга.
В землището на с. Нови извор се намира защитената местност „Дъбето“, където се
срещат голям брой защитени видове растения и животни, както и уникални гори и
забележителен ландшафт, представляващ реална възможност за развитие на туризма.
В местността Усойката при с. Добростан е запазена вековна гора (на възраст 200220 г.) от черен бор, разположена като остров сред карстов каменист терен.
Източно от с. Тополово се намира местността „Чинар дере“, където се намира едно
от последните находища на Източен чинар в България.
В землището на с. Конуш се намира защитената местност „Аязмото“, целяща
запазването на местообитанията и популациите на редки и защитени видове птици.
На територията на общината се намират и защитените местности „Лале баир“
„Караджов камък“, „Гонда вода“, „Находище на Дървовидна хвойна“ (в с. Бачково),
„Анатема“, „Белинташ“ и пещерата „Гаргина дупка“ (в с. Мостово), „Марциганица“,
„Аязмото“, „Усойката“, „Клувията – Дива вода“, „Находище на Атинска мерендера“.
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II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
Община Асеновград притежава изключителен културно-исторически ресурс,
интегриран в естествена и уникална природна среда. Тук е входът на най-удобния проход
през Родопите, свързващ Тракия с Беломорието. В този ресурс особено значение има и
системата от култови обекти от различни епохи. Това е една от привлекателните страни
на ресурса, предизвикваща традиционно най-голям интерес.
1.1. Археологически обекти
Един от най-интересните праисторически обекти на територията на община
Асеновград се намира в с. Долнослав, в местността Лопките. Там е разкрит и проучен
първият и единствен досега в България и света неолитен култов център. По
археологически данни в очертанията на днешния град е съществувало тракийско селище,
продължило съществуването си и през римско време.
Много са паметниците, останали от траките. Изключително интересни, както за
специалистите, така и за туристите, са тракийските скални светилища. Най-загадъчното
от тях е светилището на Белинташ. Белинташ е красива и непрестъпна скала, върху която
е съществувало древно тракийско светилище – могат да се видят обредни урни и корита
с улеи, на които са се извършвали ритуали.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности
Асенова крепост
На 2 км от Асеновград по посока на гр. Смолян се намира емблематичната за града
Асенова крепост, от която може да се придобие представа за историческото значение на
града като защитник на българските земи от атаките, идващи от юг. Въпреки че малко е
запазено от крепостните стени, църквата „Св. Богородица Петричка“ е почти изцяло
съхранена. Съществуват свидетелства, че на това място е имало крепост още по времето
на траките, известна като „Петричка крепост“ преди преименуването й през 1934 г. на
името и в чест на цар Иван Асен II. Построена върху скала на върха на рида, могилата е
стратегически разположена в началото на проход, който свързва Тракия със Северна
Гърция и Егейско море.
Църквата „Свети Йоан Предтеча“ или както е известна сред жителите на града –
параклис „Свети Ян“, се издига живописно на непристъпна отвесна скала в западните
покрайнини на Асеновград. Времето на построяването и се датира различно - от към XI
до XIII – XIV в. и се определя основно по архитектурните и белези. Църквата е
еднокорабна, с тристенна апсида, без нартекс. Градежът е от ломени камъни, редуващи
се с тухлени пояси. Фасадата е украсена с псевдоконструктивни слепи арки. По строеж
прилича изключително много на църквата при Асеновата крепост.
Характерен елемент от архитектурата на сградата е присъствието на шест процепа
високо на северната стена, наподобяващи бойници, които в случай на нужда са помагали
тази църквата да се превърне в истинска крепост. Вероятно това е причината, поради
която църквата е известна сред местното население с прозвището „Бойницата“.
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Храмът е декориран е с по пет слепи арки на северната и южната стена и с три
дълбоки арки от запад. Абсидата отвън има тристенна форма и три малки прозорчета.
Дебелината на стените е 1 метър. Те са инкрустирани с негледжосани тръбички за
акустика. Преди 800 години „Св. Ян“ е бил крепостна църква в калето „Св. Йоан
Предтеча“ и заедно с крепостта „Св. Архангел Михаил“ е защитавала Станимака от
север.
Според арх. Стоилов по значимост е равностойна на Асеновата крепост и на
църквата в нея. Дълги години храмът е задоволявал богослужебните нужди на града, но
явно в края на XVIII или началото на XIX в. е полуразрушен. Най-вероятно това става по
време на кърджалийските нападения.
Възстановен е непосредствено след това с променена горна част и дървена
покривна конструкция, която беше заменена по време на последните реставрационни
работи. Достигналото до нас изписване на иконостаса и нишите е от това време. Найдобре запазен е градежът на олтара. Първичното изписване, сигурно в лошо състояние
тогава, е било покрито с непрекъснат слой мазилка.
От средновековната стенописна украса на храма до нас са достигнали само две
сцени – на Св Йоан Кръстител в ниша на южната стена и Срещата на Мария с Елисавета
– също на южната стена във втория регистър, зад преградата на сега несъществуващия
иконостас, датирани по стилови особености в XIV век.
Цялостно и задълбочено проучване на храма не е правено. Направено е подробно
архитектурно заснемане през 1983 г., като стените на наоса са сондирани за
предполагаемо изписване и с изследователски намерения.
Паметник на културата от национално значение.
Архитектурен резерват село Косово
Село Косово е разположено в централния дял (Чернатица) на Родопите, на 5 км от
балнеоложкия курорт Нареченски бани. Обграждат го ридове с девствена природа, а
махалите му се просичат от четири непресъхващи рекички. Лесно достъпно е от
Асеновград (30 км), Пампорово (36 км), Пловдив (50 км), София (197 км).
Косово е заселено през XVII в. от преселници от Старо село до манастира Бяла
Черква. Разцветът на селото е към края на XIX век, откогато са и повечето останали до
наши дни къщи. Поминъкът на населението е бил скотовъдство, земеделие,
кираджийство и зидарство. През XX век селото запада и бива напълно забравено.
В село Косово е запазена типичната възрожденска родопска архитектура. В селото
има 63 паметника на културата, от които 5 с национално значение. Две от сградите са
дело на прочутия майстор Хаджи Георги Станчовски, построил и къщите на
Коюмджиоглу и Димитър Георгиади в Стария Пловдив. Това са църквата „Успение
Богородично“ от 1851 г. и собствената му къща („Хаджийската“) от 1853 г.
Изключително интересни са също старото училище (1889 г.), параклисите „Св. Неделя“
и „Св. Петър“, воденицата, ковачницата, както и повечето стари къщи в селото.
Старите селски къщи, изградени от естествени материали – камък, пръст, дърво и
вар, са на 150, 200 и повече години. През 2004 г. започва реставрацията на найемблематичните къщи в селото. Работата се извършва от майстори с богат опит в
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съживяването на прочути родопски паметници на културата, като Агушевите конаци (с.
Могилица), Дяволския мост (край гр. Ардино) и част от къщите в с. Широка лъка.
Косово се радва целогодишно на мек климат. През зимата има много слънчеви дни
при наличие на сняг. През лятото гъстите дъбови и борови гори около селото осигуряват
прохладни нощи. Птичите песни са незабравими през пролетта, както и багрите на
дърветата през есента.
Консулато на Мосеус (XVIII в.)
Консулатото е красива къща, построена през 1740 г. от юговски майстори по
поръчка на заможния грък Мусеус. Сменяло собствениците си през годините,
„Кансулато“ е съхранило дъха на миналото и запазило частица българска гордост,
вменена ни от старите майстори.
Според някой историци, тук, на 19 януари 1878 г. е подписана депешата за
капитулация на турската армия, предвождана от Сюлейман паша, по време на Рускотурската освободителна война. В годините на новата държава в сградата се е помещавало
гръцкото консулство. През 50-те години на ХХ в. е превърната в етнографски музей. По
късно (през 70-те години) е дадена за ползване на учителски синдикат. Реституирана е
през 1992 г. През 1993 г. е закупена от настоящия й собственик.
Със своите около 250 кв. м изрязани тавани с фигурална дърворезба (слънца),
гроздове по врати и мусандри, изрязани фигурални орнаменти по входни врати и
прозорци, живописно изписани холкели и алафранги, къщата е архитектурна уникалност
за региона.
Построена е на 5 полунива около основна колона, представляваща единственият
комин на сградата.
В къщата е запазено съоръжение за централно отопление на сградата,
представляващо кахлени тръби, които излизат от долната част на комина, спираловидно
обхващат стените на всички помещения и се включват отново в същия комин. В избеното
помещение има съхранена система от дървени лостове и кожени мeхове, която служила
за разпределяне на топлината в отделните помещения.
Запазена е автентична дървена колонада от 14 колони по верандите. По прозорците
на първия етаж са съхранени оригинални железни решетки.
С изключителната си архитектурна и художествена стойност „Консулато“
допринася за цялостния културно-исторически облик на Асеновград.
Асеновград се гордее с хилядолетното си културно-историческо наследство.
Сполучливо съчетание на планината с равнина, мекият килим, плодородните почви,
както и фактът, че тук е най-удобният проход през Родопите, са причина Асеновград и
районът около него да бъдат заселени още от най-дълбока древност. Славата на
асеновградския край като сакрален център, оформил се през Античността, е доразвита от
настъпващата християнска религия и култура.
1.3. Религиозни храмове и манастири
В околностите на Асеновград се намира Бачковският манастир. Според поверието
градът се закриля от Света Богородица и в нейна чест два пъти годишно се правят
прочутите местни „литийни шествия“ (подобна традиция е съхранена единствено в
Истанбул и Ефес).
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Бачковският манастир е вторият по големина и значимост български манастир
след Рилския. Разположен е на неголяма тераса, вдясно от поречието на Чепеларската
река, до с. Бачково, на 10 км от Асеновград и 30 км от Пловдив. Това го прави
изключително лесно достъпен и вероятно е най-посещаваният български манастир.
Манастирът е основан през 1083 г. от Григорий Бакуриани – велик доместик на
западните войски на византийския император Алексий I Комнин и Абазий, негов брат.
Бачково се развива първоначално като център на грузинското монашество. Към края на
XI в. там се оформя книжовна школа, известна в изворите като Петрицонска – название,
произхождащо от първоначалното име на съседната крепост Петрич. Чрез
преводаческата дейност на работещите в манастира книжовници осъществяват връзките
на средновековна Грузия с Византия.
През 1344 г. Станимашка област е отстъпена на Иван-Александър от византийската
императрица Анна Савойска срещу обещана помощ в борбата против Йоан Кантакузин.
В продължение на около двадесет години обителта се ползва от покровителството на
българския цар.
В Бачково са погребани екзарх Стефан – първият признат от целия православен
свят предстоятел на възстановената самостойна Българска православна църква, и Кирил
– първият български патриарх след св. Евтимий. Техните останки почиват в западната
част на главния манастирски храм „Успение Богородично“.
Манастирският комплекс заема площ от близа 8000 кв.м и е разположен на 440 м
н.в. Включва два двора и четири църкви. Манастирът има и 13 параклиса – 8 в
Асеновград и околностите му и 5 край манастира и пътя за Асеновград. В непосредствено
съседство е биосферният резерват Червената стена, обитаван от редки за фауната ни
животни и от някои растителни ендемити, като силивряка (Haberlea rhodopensis),
растение от праисторическо време, украсяващо всяка пролет околните скали с небесно
сините си цветове. Потокът спускащ се от Клувията, оживява долината, а водите му
скачат в два красиви водопада. Близката Чепеларска река, наричана от местните Чая,
дълги години е снабдявала манастира с пъстърва. И сега се случва някой от многото
рибари да се зарадва на подобен улов. А на нетърпеливите рибата ще бъде сервирана
добре приготвена в многото околни ресторанти и ресторантчета. Желаещите да останат
по-дълго, могат да го направят като отседнат в самия манастир, а по-буйните в хотелите
и многото къщи за гости в близкото село Бачково.
Наред с туристите от целия свят, Бачковският манастир е посещаван и от много
държавни и църковни гости, отдаващи почит на мястото му в църковния живот на
българите и наслаждаващи се на запазените образци на църковно изкуство.
Манастирът е обявен за национален паметник на културата.
Бакурианова костница (XI В)
Безспорно най-интересната и с най-голяма стойност сграда в Бачковския манастир
е църквата-гробница. Тя има такова голямо значение не само поради факта, че е
единствената запазена постройка от самото основаване на манастира, а и заради
фреските си, които са с безценна художествена стойност. Те са дело на грузинския
зограф Йоан Иверопулец и датират от XII век.
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На долният етаж е изобразена сцената „Страшният съд“. Има и много евангелски
сцени, за съжаление силно повредени. За стенописа „Видението на пророк Йезекиил“
специалистите твърдят, че има изключително значение в ранга на църковната живопис
през XI век. Характерни за стенописите са суровите, аскетични образи, искрящият
колорит на цветовете и прецизността на рисунките.
Сградата е двукатна, с надлъжен градеж и има осем силно профилирани сводести
арки, които разкрасяват вътрешността на стените, характерни за църковната архитектура
по нашите земи през XI – XII век. Костницата е напълно сходна като строеж, с
църковните строежи в Станимака от същото време. В приземения етаж на Костницата
има 14 гробници. В нейния притвор са изписани образите на двамата ктитори – братята
Бакуриани.
В Костницата се намира и единственият запазен портрет на българския цар Иван
Александър – голям дарител и грижовник за манастира. От негово време са и фреските в
зазиданите пет арки на преддверията на горния и долния етаж. Заради големите си грижи
за манастира цар Иван Александър е бил обявен за втори ктитор на манастира.
Неслучайно неговият портрет стои на видно място в манастирската Костница, на горния
етаж в една ниша на северната стена. Царят е изобразен в цял ръст, с корона на главата,
скиптър в лявата и кръст в дясната ръка. Короната му е придържана от два ангела, а над
нея Света Богородица с Младенеца. Това подсказва силната привързаност на Иван
Александър към православието и неговата загриженост за съдбата на манастира. Вляво
и вдясно от неговата глава е било написано „Александрос“ в надпис, който според
мнозина учени трябва да е изглеждал по следният начин: „Иван Александър в Христа
благоверен цар и самодържец на българите и гърците“.
Надписът е бил изчукан от гръкоманите още през XVIII в. и за съжаление от целия
надпис сега са спасени само няколко букви от името Александър. За надписа и за самия
портрет останала да свидетелства само една записка на Петър Лукарич от Дубровник,
минал през нашите земи в XVI век. Вероятно образът на царя се покрива с неговия реален
физически образ. Освен това образът буди интерес и с реализма си.
1.4. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
Характерен празник за града е уникалният обичай „Калиница“. Асеновград е един
от крупните лозаро-винарски райони в България и затова най-големият празник за града
е този, свързан с поминъка, а това е Трифон Зарезан. Освен с виното, историята,
църквите, шествията и традициите (между които и „пищните“ асеновградски сватбени
традиции), Асеновград е забележителен с богата и вкусна местна кухня.
Културни институции:
1.5. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
Исторически музей – намира се в центъра на града, основан е през 1955 г., през
месец април 2006 г. е открита нова модерна експозиция. Тук може да се проследи
развитието на Асеновград от най-древни времена до Съединението. В експозицията са
включени и находки от Асеновата крепост, четириколесната колесница – част от
тракийско погребение от I в. от н. е., и десет реставрирани икони по проект ФАР.
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Етнографски музей – разположен в красива и добре запазена къща на богат
търговец от гръцки произход от средата на XIX в., музеят показва домашния живот и
битовата култура от времето на Възраждането. Когато гръцкото семейство емигрирало
от България през 1906 г., сградата е била използвана за училище. Къщата е мебелирана
по типичен за времето си начин, изложени са носии от този период, както и картини на
асеновградския художник Коста Форев, изобразяващи местни обичаи и празници.
Дълбоката изба съдържа предмети, свързани с производството от Античността до
средата на XX век. Къщата е паметник на културата.
Старинно училище „Св. Георги“ – В него е разположена експозицията на
Историческия музей, посветена на просветата и културата в Асеновград от края на XIX
и началото на XX век. Училището се намира до храма „Свети Георги“ в квартал
„Амбелино“ и е първата, строена по план училищна сграда непосредствено преди
Освобождението. След реновирането му през 2000 г. в него има две изложбени зали на
първия етаж и четири големи помещения на втория. В залите се организират редовно
авторски, тематични и други изложби.
Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев“ – Намира се в кв. „Баделема“, музеят
е съставна част на Националния природонаучен музей при БАН. Той разполага с една от
най-богатите колекции на хипарионова фауна в Европа с уникални за световната наука
експонати. Най-впечатляващ експонат безспорно е отлично запазеният скелет на древния
мастодонт Deintherium Giganteum, дълъг почти 7 м и тежащ над 10 тона. Освен с
мастодонта, музеят разполага с най-голямата в България колекция на бозайници от
късния миоцен. Палеонтологичните находки, изложени в музея, позволяват да се
проследи естествената история на региона и Европа от периода на късния миоцен (преди
повече от 7 милиона години).
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Голямото разнообразие на растителни и животински видове в Родопите се дължи
на съчетанието между разнообразния релеф и мекия климат, както и на факта, че много
райони са до голяма степен недокоснати от човека и незамърсени от човешките
дейности. Родопските пейзажи са зашеметяващи, острите планински зъбери се редуват с
речни долини с килим от зелена трева и диви цветя. Освен Защитените територии на
асеновградска територия се намира и природният феномен „Сливодолското падало“ –
най-високият водопад в Родопите (49 м). Естествената и уникална природа е
предпоставка за развитието на екотуризъм, който може да бъде интегриран и с други
видове туризъм.
Пътищата и пътеките по полегатите склонове на тази част на Родопите откриват
чудесна възможност за велотурове. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки
туризъм – създаване на орнитоложки маршрути – местността около ТК „Марциганица“,
където може да се наблюдава естественото гнездене на грабливите птици – лешояди,
соколи, орли. Възможност за наблюдаване на грабливи птици има и при село Тополово,
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край защитена местност „Чинар дере“ (единственото находище на чинарова гора в
България), по поречието на река Яворица, където гнездят и обитават чапли.
Особено интересни са малките села Чотрова махала, Врата, Кабата, Косово и др.,
кацнали по планинските склонове сред дивна природа, сякаш незасегнати от
цивилизацията, съхранили старинния си облик. С развитието на селския туризъм гостите
ще имат възможност да се потопят в атмосферата на родопската природа, бит и история
и да опитат традиционната родопска кухня.
Маршрути и екопътеки в община Асеновград
Водопад „Лястовичи вир“
До водопада се достига по маршрута Асеновград – Долнослав (12 км) – яз.
„Сушица“ (1,5 км) . Според местните хора името на водопада идва от труднодостъпния
терен и заради това, че „само лястовиците имат достъп и могат да стигнат дотук“.
Разходката до водопада обаче е приятна и изпълнена с много красиви гледки, а до него
се стига чрез десетките стъпала, изкопани от идващите тук хора.
Язовир „Сушица“ е в непосредствена близост и е чудесно място за пикник. Наблизо
се намира и конната база на атракционно селище „Уайлд Сити“, където могат да ви
упътят, а също и разнообразите разходката си с езда и обяд. След „Уайлд Сити“,
пътеката минава в ляво и се движи успоредно срещу течението на река Сушица. След
около 500 м се слиза до реката. Преминавате множество водни каскади и след около 300
метра, в които се движите буквално сред самите водни прагове, стигате водопада, който
има пад на водата около 12 метра.
„Зелената пътека“ – Бачковски манастир
„Зелената пътека“, започваща от портата срещу Бачковския манастир, разкрива
множество природни чудеса. Ще откриете тучни поляни с чешми и беседки за отдих,
живописен водопад, след който пътят отвежда до т.н. „пещера“. Тя представлява вдадена
в скалата малка постройка, до която се стига по стълбище, извито покрай самата скала.
Легендите разказват, че монаси от Бачковския манастир скрили там ценна икона на
Света Богородица от турските нашественици и векове по-късно иконата била намерена
от местен овчар. Сега светинята се съхранява в манастира, а на нейно място има други
икони и свещници, както и тетрадка, в която стигналите дотам изписват своите желания.
Влизайки в „пещерата“, може да преминете от другия край, където стълбището
продължава нагоре и пътят отвежда към параклисът „Св. Архангел Михаил“.
Античен римски път – Асеновград – Бачково
Цялото трасе е с дължина около 9 километра и при спокоен ход, включително и
снимането, се преминава за около 3,5 часа. Около 70% от трасето е по ясно видим
античен, римски път, с внушително подпорни стени и два римски моста.
По маршрута се разкриват прекрасни гледки към западната част на Добростанския
рид и основно към масивите, на които са разположени връх Безово и Червената скала, а
също и към долината на Чепеларска река.
Този римски път се е поддържал и ползвал активно до началото на XX век, когато
е изградено трасето на сегашния път между Асеновград и Бачково.
Началният участък от пътя до Асеновата крепост е с плавно и приятно спускане.
Има малък срутен участък, който е обезопасен с парапет, след около 40 минути се стига

12
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

до долината на Лясковска река, ляв приток на Чепеларска. Там се преминава по запазен
римски мост в местността Луковица.
Следва завой надясно и стръмно изкачване по коларски път във вилната зона. Там
горе е и следващата панорамна гледка към долината на Чепеларска река и Тунел 1 долу
на пътя с ВЕЦ „Асеница – 1“. След това римския път леко се позагубва в някои участъци,
поради вилно застрояване и срутища. Но по добре маркираната пътека през гората се
стига до следващия му участък.
Малко след подминаване на Сухата чешма се достига до красива извивка в римския
път, от която се разкрива прекрасна гледка по пътя към Тунел 2 в посока към Бачково –
едно чудесно място за слънчева почивка. Следва продължително и плавно спускане към
селото.
По пътя се пресича дълбок дол с разрушен римски мост. А в долината под него е
каптирано малко изворче – това е единственото място с вода по пътя. Спускането към
Бачково е съпроводено с красиви гледки.
Завършвайки прехода в Бачково имате няколко възможности за връщане: пеша
обратно по пътя, с транспорт по асфалта, или пеша по асфалта до римския мост в
местността "Луковица" и от там отново по римския път до Асеновата крепост. В
последния вариант можете да се отбиете за почивка и до параклис „Свети Атанасий“.
3. Винен и кулинарен туризъм
Асеновград е известен с уникалния винарски сорт мавруд (известното маврудово
вино), за чието отглеждане са идеални климатичните условия в ниските планински
склонове на тази част от Родопите. Смята се, че тракийската култура по тези земи е в
основата на лозаро-винарската традиция и на свързания с това тракийски култ към
виното, чиито следи намираме в някои от днешните празници и обичаи – адекватна
възможност за развитие на винен туризъм.
Винзавод АД – Асеновград е създаден въз основа на лозарската кооперация
„Станимашки мавруд“ през 1947 година. С нарастване на суровинната база
предприятието се развива и производството постоянно се увеличава. Към настоящия
момент заводът преработва грозде от сортовете „Каберне Совиньон“, „Мерло“,
„Мавруд“, „Рубин“, „Памид“ от района на Асеновград и Пловдив.
Над 65 процента от продукцията сега се изнася за страните от Западна Европа и
Япония. Най-голям обем продажби на вина „Винзавод“ АД реализира в Германия,
Швеция, Литва, Латвия, Естония, Дания, Англия, Чехия, Виетнам и Канада. Няма
ценители на качественото вино у нас и по света, които да не познават марките „Мавруд
Асеновград“, „Мавруд Резерва“, „Мавруд КНП“, „Каберне Совиньон“, „Каберне
Резерва“, „Мерло“, „Мерло Резерва“, „Манастирско шушукане“ и други.
Като признание за съхранената традиция, професионализма и отличното качество
на предлаганата продукция през годините заводът печели над 150 медала от
международни конкурси, а през 2013 печели четири награди за четирите червени вина, с
които участва на Дефилето на младото вино в Стария Пловдив.
Винарска изба „Дядо Пламен“ е създадена през 2008 г. Тя се намира в град
Асеновград. Днес лозята, от които избата добива грозде, са около 75 дка, като
продължава надграждане с новозаседени лозя, се обработват екологично съобразно
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европейските норми и практики. Сортовата структура, с която разполага ВИ „Дядо
Пламен“: червени вина (Мавруд, Мерло, Каберне Совиньон, Рубин, Пелин), розови вина
(Памид Розе, Мавруд Розе) и бели вина (Мускат Отонел).
Асеновградският или по-известното име Станимашкият мавруд е основна традиция
за избата, създадена по оригинална стара технология от преди много години. Сортът
Мавруд се бере през втората половина на октомври и се характеризира с рубинено червен
цвят. Виното от този сорт Мавруд е наситено червено на цвят с достатъчна запасеност
на танини и киселини, със специфичен и много приятен аромат. За всички любители и
ценители се предлага Мавруд, отлежал в дъб, от преди десет години.
ВИ „Дядо Пламен“ предлага своите продукти на място в избата с възможността за
дегустация в битова атмосфера с чаша истинско вино и българско мезе. Виното се
предлага освен наливно и в бутилирано състояние като основно сортът Мавруд е залог
на избата.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм
В община Асеновград се намира най-голямата в България концентрация на свети
места – 4 манастира, 33 църкви, 60 параклиса, светилища – някои от тях от най-дълбока
древност. Това свидетелства за уникално високата християнска култура на територията.
Асеновград е известен и като „Малкия Йерусалим“.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм
Съчетанието на благоприятен климат, минерални води и красива прорида са
причина много хора да потърсят балнеолечение в курорт Нареченски бани за ваканцията
си, като комбинират лечението си с почивка. Уникалната хипотермална минерална вода
в съчетание с мекия климат и повишената йонизация на въздуха оказват мащабно
лечебно въздействие (нервни болести, диабет, след инсултни състояния), като
балнеолечението се съчетава и с климатолечение. В курорта се намира и
Специализираната болница за рехабилитация – национален комплекс ЕАД. Там успешно
може да се развива и спа туризмът, като и двете направления имат място и ще допринасат
за развитието на града, привличайки различни целеви групи. Нареченски бани има голям
потенциал за възстановяване на позициите в балнеолечението. Основен акцент не е
лечението, а профилактиката.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни
На територията на община Асеновград има множество язовири край селата с.
Новаково, Козаново, Стоево, Мулдава, Конуш, с. Избеглии, Тополово, Леново, Козаново,
с. Патриарх, Нови извор, Червен.
Язовир „40-те извора“ е разположен на няколко километра източно от Асеновград.
Построен е през 1967 г. за напояване на Тракийската низина. Язовирът предлага добри
условия за къмпингуване, риболов, както и за каране на лодки и кану-каяк. В близост до
язовира е разположено трасе за моторкрос, може да се посети и параклисът „Св. Три
Светители“, който се намира близо до разклона за село Мулдава.
Язовир „Сушица“ се намира в подножието на източните Родопи, между селата
Долнослав и Тополово. Предлага много добри условия за риболов, а от брега му се
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откриват страхотни гледки към Родопите. В непосредствена близост се намира конна
база „Уайлд Сити“.
Разнообразният релеф, благоприятният климат, липсата на опасни животни,
предлагат на любителите на приключения възможности през цялата година.
7. Спортен туризъм
Асеновград има дългогодишни традиции, успехи и опит в областта на спорта,
особено в дисциплините вдигане на тежести, кану-каяк, борба и баскетбол за юноши.
Общината разполага с 12 спортни площадки, 1 стадион, 3 игрища, 11 спортни бази, 5
спортни зали, 10 училищни спортни зали, 2 стартови площадки, 8 спортни салона, 1 зала
за шахмат, 1 фитнес зала (както и многобройни частни такива), Гребна база „40-те
извора“, 1 закрит гребен басейн и 3 плувни комплекса (както и многобройни частни
такива) и на нейна територия се намират 2 действащи туристически хижи и 1
недействаща, и 5 ловни хижи.
Редовни събития и празници
Празниците в Асеновград са християнски, но се срещат и някои езически мотиви.
Градът се отличава с особено развита християнска култура. Живелите тук гърци и
българи образуват една духовна общност. Някои от обичаите не се срещат никъде
другаде в България. Днес Асеновград е една от крепостите на православната религия.
В града се празнуват всички християнски празници по един внушителен начин,
като се започне от Богоявление, Атанасовден, Антоновден, Трифон Зарезан, Тодоровден,
премине се през Великден, Света Богородица, Кръстовден и се завърши с Никулден,
Коледа и Стефановден. През годините градът е създал уникална гостоприемна и
празнична атмосфера.
Мюсюлманите в града през летните месеци, обикновено през месец август,
правят курбан за здраве и берекет, който е станал традиционен техен празник. През
летните месеци в селата около Асеновград се провеждат и различни събори и веселби,
свързани с бита и поминъка на асеновградчани.
В църквата „Света Богородица – Свето Благовещение“, в квартал „Свети Георги“,
се намира икона на Света Богородица, която е смятана за чудотворна. На 15 август тя се
носи от Асеновград до Бачковския манастир и после се връща обратно.
Йордановден – 6 януари
Както в повечето български градове, така и в Асеновград, на Йордановден се
извършва тържествено хвърляне на кръста в река или водоем За целта е избран мостът,
който води към центъра на града. В определен сутрешен час свещениците и енориашите
от всички църкви се събират на определеното място, за да извършат „кръщаването“.
Начело на всяко шествие върви свещеникът, а след него се носят иконите, хоругвите и
запалени фенери. Желаещите да гледат се събират по двата бряга на реката или на моста,
а младежите, желаещи да уловят кръста, са в коритото на реката. Иконите, които са
донесени от църквите, се измиват в реката.
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Свети Трифон Зарезан – 1 февруари
Трифон Зарезан е един от най-големите празници на града. Този празник отбелязва
края на зимата и началото на прехода към пролетта и се празнува с пищно народно
веселие в централната част на града, от чешмите потича вино, отдава се почит пред
паметника на Аристи Чорбаджака, прославил името на Асеновград с прочутата
„Станимашка Малага“, и се провежда конкурс за най-добро домашно вино. Голямо
зрелище са пехливанските борби, които се провеждат всяка година на този празник в
околностите на параклиса „Св. Трифон“. Победителят печели овен.
Поклонение до манастира „Света Петка“ – 19 февруари
Както много български градове, така и Асеновград е посещаван от Васил Левски.
Има легенда, че Апостола е прекарал известно време (или е бил чест гост) на манастира
„Света Петка“, който се намира на 4 км югоизточно от Асеновград. Всяка година, ако не
на самата дата, то през съботата или неделята около 19 февруари в манастира се
отбелязва годишнината от смъртта на Васил Левски. Обикновено много хора и жители
на града и околните села отиват на поклонение до манастира.
Св. Св. Константин и Елена – 21 май
В града има параклис „Св. Св. Константин и Елена“, построен през 1821 г. Според
вярването на този ден Свети Константин и Света Елена могат да възвърнат говора на
деца, които не могат да говорят или заекват. На всички деца, имащи този проблем,
свещеникът дава да пият светена вода, в която той пуска специален ключ, който
„отключва говора“. Ключът задължително трябва да постои едно денонощие във водата.
При идването на детето в параклиса то трябва да отключи вратата, да го даде на жената
в параклиса, тя го потапя в светената вода и го слага в устата на детето като
имитира „отключване“.
Асеновградска празнична седмица
Като във всеки град в България, ежегодно в Асеновград се чества градският
празник. В историческата традиция на града обаче няма фиксирана точна дата,
обикновено се приема датата да бъде около 27 май, но културните събития продължават
цяла седмица. Прието е това да става в последната седмица на месец май, като
празниците протичат от понеделник до неделя, кулминацията обикновено е в съботния
ден. Майските празници на града показват напредъка и прогреса на асеновградчани в
съчетание в културните и фолклорни традиции на бита и душевността на станимаклии,
провеждат се множество светски и културни събития, концерти, изложби, лектории,
семинари, велопоходи, събрания и спортни състезания. Празниците олицетворяват
завета на академик Николай Хайтов: „Да пазим спомена за Асеновград като ключ за
нашето бъдеще“.
Културни институции:
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Кухня
Типично асеновградски ястия и деликатеси са:









Станимашки сарми

Хардало

Асеновградски мавруд – червено вино

Булама (бяло сладко)

Балсуджук (сладък салам)

Сладко от зелени смокини

Рачел (сладко от тиква)

Сладко от бели череши


Асеновградска малага – червено вино
Агнешки крачета по касапски
Супа от агнешки главички
Бурания (кисело зеле и ориз)
Целина със сос
Сланутък (говеждо с нахут)
Сладкиш с петмез
Туршия от пълнени камби

Туристическа инфраструктура
На територията на общината са изградени хотели – 34 бр., къщи за гости – 36 бр. ,
къмпинг – 1 бр., стаи за гости – 36 обекта, заведения за хранене и развлечения – 136 бр.,
ресторанти – 64 бр., пицарии – 3 бр., сладкарници – 7 бр. и дискотеки – 2 бр.
Над 100 000 посетители ежегодно посещават НПК „Асенова крепост“. Открит е
туристически информационен център в центъра на града и още три изнесени такива на
НПК „Асенова крепост“, Палеонтологичния музей „Димитър Ковачев“ и пещерата
„Добростански бисер“, 5 туроператорски фирми и 2 туристически организации развиват
дейност на територията на община Асеновград.
С решение №739, взето на 27 Редовно заседание на Общинския съвет, е създадено
ОП „Туризъм“, с цел да провежда политиката на община Асеновград в областта на
туризма. Предприятието е ангажирано с конкретни проблеми и задачи в областта на
туризма и туристическите услуги.
Със Заповед № 451 от 22.03.2016 г. на кмета на община Асеновград е създаден
Консултативен съвет по въпросите на туризма, решаващ проблеми в областта на туризма
в общината. Със Заповед № А-293/07.03.2016 г. е създадена Общинска експертна
комисия по категоризация на средствата за подслон, местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения на територията на общината.
С решение на Общинския съвет ежегодно се приема годишна програма на
общината за развитието на туризма през годината. Програмата систематизира основните
задачи и дейности, които предстоят да бъдат реализирани през годината.
На територията на община Асеновград действат общо 20 читалища и 9 концертни
зали.
Софтуерен ресурс
- Общината разполага с ГИС (Геопортал за туристическите атракции на
територията на община Асеновград). В рамките на проекта ГИС е създаден електронен
регистър с информация за богатото културно-историческо наследство и природните
забележителности в общината, който позволява тяхното ефективно управление.
Изграденият уеб Геопортал позволява на посетителите му да се разходят по картата на
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общината и да разгледат туристическите атракции на нейната територия. Разработените
3D модели и виртуална разходка на НПК „Асенова крепост“ допринасят за постигането
на едно по-атрактивно, интересно и съвременно популяризиране на туристическите
забележителности.
- Общината разполага със сайт www.tic.assenovgrad.com, който съдържа
информация, gps координати, тракове, интегрирани с различни мобилни платформи за
110 обекта, свързани с различни форми и възможности за туризъм на територията на
община Асеновград, както и над 90 обекта за настаняване (хотели, къщи за гости,
самостоятелни стаи), ресторанти, заведения за хранене и др. В този аспект община
Асеновград разполага с един от най-богатите на информация уеб портали и дигиталната
им каталогизация в национален мащаб.
Община Асеновград гледа на туризма като приоритетен отрасъл в икономическото
си развитие, който ще доведе до:
- Повишаване дела на БВП,
- Създаване на алтернативни приходи за региона,
- Насърчаване на частното предприемачество в туризма,
- Увеличаване на заетостта,
- Икономическо развитие на културно-икономическото наследство за целите на
туризма,
- Повишаване на квалификацията на заетите в отрасъла и повишаване на
качеството на туристическите услуги,
- Привличане на инвестиции в общината,
- Превръщане на региона в предпочитана туристическата дестинация,
- Разширяване на партньорската мрежа в областта на туризма в общинската и
областна политика,
- Обогатяване на културния календар на града и региона.
Ситуационен анализ – оценка на потребностите
Силни страни:
1. Най-голямата в България концентрация на култови места.
2. Природни ресурси – защитени територии, природни феномени, специфични
пейзажи.
3. Общината заема стратегическо място в националната и европейска мрежа от
културни маршрути. Тук е най-голямата манастирска агломерация в Родопите по
трансбалканския културен коридор от Вия Игнация, през България до Румънските
манастири – най-близко разположена до европейския православен коридор Вия Игнация.
4. Исторически вход към Родопите – историческа връзка между Тракия и
Беломорието.
5. Културно-историческото наследство на общината е органично свързано с
уникални природни дадености, което е признато основно конкурентно качество на
българския туристически продукт.
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6. Културно-природният ресурс на общината е свързан с други видове ценности:
специфично земеползване, етнографски и фолклорни ценности, уникална празничнообредна система, традиционно винопроизводство с уникални за Европа сортове вина в
един от ключовете винарски райони в България, специфична месна кухня и др.
7. Най-голямата в България концентрация на християнски свети места, създаваща
предпоставка за развитието на поклоннически туризъм
Слаби страни:
1. Липсва туристическа инфраструктура около значимите обекти или, ако
съществува, не е в добро състояние.
2. Не е достатъчно взаимодействието между официалните институции и частната
инициатива за интегрирано опазване и използване на ресурсите на територията, за
стимулиране на частни инициативи и инвестиции.
3. Ценното природно и културно наследство е недостатъчно познато на вътрешния
и международния пазар.
4. Територии и селища с голям туристически потенциал са много изостанали, с
нисък жизнен стандарт.
5. Ценният културен потенциал на региона е неефективно използван – някои обекти
привличат силен туристически интерес, докато други са недостатъчно известни и
пренебрегвани от туристите.
Заплахи:
1. Съществуват известни рискове, свързани с лоши климатични условия и
природни бедствия, които силно и продължително могат да въздействат върху туризма.
2. Съществува силна конкуренция от райони, намиращи се в близост до общината,
и от други райони на България, предлагащи сходни туристически продукти.
Възможности:
1. Привличане на интерес от страна на компании от туристическия бизнес
(национални и международни).
2. Увеличаване на туристическия поток и реализация на нощувки на територията
на общината.
3. Изграждане и организиране на нови обекти за ловен, екотуризъм и за почивно
дело, като се използва потенциалът на населените места в общината.
4. Привличане на потребители на конферентен туризъм, интегриран с културен и
екотуризъм.
Приоритети и перспективи за развитието на туризма в община Асеновград
Да се създаде и подържа разпознаваем имидж на района като висококачествена
туристическа дестинация с устойчиво развитие на всички природни, археологически,
исторически, артистични и икономически ресурси.
Да се работи за създаване на транс-регионални туристически продукти в
партньорство с други общини и създаване на туристически пакети с побратимените
градове.
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Да се популяризира устойчивото развитие на регионалното историческо и културно
наследство, както и на физическите и природни ресурси, които осигуряват
туристическото развитие на района.
Да се търси висока удовлетвореност на туристите (български и чуждестранни), като
това следва да произтича от досега с уникални артефакти, културно-исторически обекти,
монументи, паметници, както и от красивата природа и природни забележителности на
района.
Да се търси усвояването на алтернативни източници на средства по европейски и
национални програми и проекти, с които да се осигурят средства за ремонтни дейности,
модернизация и благоустройство на туристическата инфраструктура на културноисторическите обекти, природни феномени и тракийските светилища.
Да се създаде общ туристически продукт с Тракийски туристически район, който
да се популяризира и рекламира и да излезе на туристическия пазар.
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ОБЩИНА БРЕЗОВО
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Община Брезово е разположена в североизточната част на Южен централен район
за планиране и административно принадлежи към област Пловдив. С територия от 465
кв. км, общината се нарежда на пето място в областта по този показател. Общинският
център – гр. Брезово, отстои на 36 км от областния център – Пловдив и на 149 км от
София.
Достъпност: Добра.
Транспортна система: Шосейна, черни пътища.
Община Брезово е разположена странично от път ЕК-1010 (София – Пловдив –
Свиленград / Бургас), който преминава през Южна България. Тази странична позиция на
общината е недостатък и предимство. Недостатъкът е в отместването на най-силните оси
на урбанизация извън общинската територия и вероятността това да даде отражение
върху темповете на социално-икономическото й развитие.
Предимството – възможността да се запази екологичното равновесие на зоната.
Днес това качество е по-ценно от силно урбанизираните територии.
„Отместването“ на този инфраструктурен коридор обаче не влияе на факта, че
Брезово е в най-силно урбанизираната ос Изток-Запад, която обхваща най-активната
територия на ЮЦР.
Основната връзка със страната се осъществява чрез второкласен път ІІ-56, през
Пловдив и автомагистрала „Тракия“, или с неговото продължение на север – през Павел
баня – с първокласен път Е-871 със София и Бургас.
Б. Природни ресурси
Релеф
Релефът на общината е разнообразен – от равнинен в южната част, през хълмист в
централната, до ниско планински в северната. Територията й попада в пределите на
Горнотракийската низина и части от Сърнена Средна гора. Южната част на общината,
приблизително до условната линия на север покрай селата Върбен, Златосел и
Зелениково, се заема от северната хълмиста част на Горнотракийската низина, с
надморска височина между 200 и 300 м югозападно от село Тюркмен, на границата с
община Раковски се намира най-ниската точка на община Брезово – 171 м надморска
височина.
Районите, северно от горепосочената условна линия, се заемат от южните склонове
(и част от северните в землището на село Свежен) на западната част на Сърнена Средна
гора. Тук, на границата с община Павел баня, североизточно от село Розовец се издига
връх Братан 1235,8 м – най-високата точка на общината и на цялата Сърнена Средна гора.
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Климат
Климатът е преходно-континентален. Обичайни за общината са топлото лято и
меката зима (средните януарските температури са над 0°С), сравнително малката
годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на
ежегодно устойчива снежна покривка. Обикновено първата снежна покривка на
територията на общината се формира в средата на месец декември. Тя е непостоянна и
се топи неколкократно. Средният годишен брой на дните със снежна покривка на
територията е около 5.
Средната стойност на годишната температурата на въздуха варира в границите
между 12,6 – 13,6°С. Средните юлски температури са между 22 – 24°С. Преобладаващите
ветрове са западни, със средногодишна скорост 1,1 м/сек. През летните месеци често се
наблюдават ветрове с фьонов ефект. Община Брезово попада в групата на райони с много
сухи дни през годината и съответно малко влажни дни. Това определя една средна
годишна стойност на влажността на въздуха около 69%.
Водни ресурси
От Сърнена Средна гора водят началото си множество малки реки, които текат на
юг и при навлизането си в Горнотракийската низина изкуствено се разделят на
множество напоителни канали, с водите на които се напояват обширните земеделски
земи. По-големи от тези реки са Брезовска река (52,7 км) и р. Сребра, явяващи се леви
притоци на р. Марица, които протичат през община Брезово с горните и част от средните
си течения. Крайната северна част на община Брезово се отводнява от Свеженска река
(ляв приток на Бяла река, от басейна на Стряма). На реките Брезовска и Сребра и на някои
от техните притоци има изградени 82 микроязовира, водите на които са включени в
обширна напоителна система. По-големи от тях са язовирите: „Дондуково“ и „Отец
Кирилово“ (на река Сребра), „Пъдарско“, „Борец 1, 2 и 3“, „Дрангово“, „Болярино“ и др.
Екологичното състояние на природните ресурси на територията на общината е
много добро.
Биоразнообразие и защитени територии
Освен селскостопанските площи, на територията на общината има и горски масиви,
съставени от космат и виргилиев дъб, благун, цер, мъждрян, габър и бук, храсталаци от
драка и тревни екосистеми от белизма, садина, луковична ливадина. По-рядко са
разпространени кедри, шестил, бреза и други. По поречието на р. Розовска се наблюдават
петнисти формации от бяла и черна топола. От лечебните растения най-често срещани
са: липа, подбел, риган, мащерка, жълт кантарион и плодове: шипка, глог, трънки,
къпини.
Районът е подходящ за отглеждане на лозя, етерично-маслени култури и най-вече
на маслодайната роза. Производството на розово масло е основен поминък на голяма
част от населението.
Фауната е представена от сърна, благороден елен, дива свиня, лисица, заек, чакал,
вълк. От пернатите – ушата сова, бухал, ястреб, кукумявка, улулица, селска лястовица,
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кукувица, славей, чучулига, сврака, врана. В „Червената книга“ на защитените видове са
сухоземната костенурка, таралежът. От влечугите – смок мишкар, усойница, пепелянка.
Защитени територии
Сечена кория – Чехларе; река Омуровска; 11 защитени дървета в селата Чоба,
Сърнегор, Стрелци и Чехларе.
Земеделски насаждения
Пшеница, овес, слънчоглед, царевица, рози, лозя, маточина, овошки, зеленчуци.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане)
1. Културен туризъм
Културни ценности: Гробът на Хаджи Димитър на средногорския връх Кадрафил
над село Свежен, община Брезово.
На връх Кадрафил над селото е лобното място на войводата Хаджи Димитър според
една от версиите. Тежко раненият войвода бил пренесен от трима негови четници до
върха, след което местни овчари се грижили за раните му, но в началото на август 1868
г. състоянието на войводата се влошило и той починал от раните си, след което бил
погребан на върха. През 1880 г. селяни от Свежен изравят костите на Хаджи Димитър от
гроба му на връх Кадрафил, пренасят ги в селото и с църковен ритуал ги препогребват в
двора на черквата „Св. Св. Петър и Павел“, за което днес свидетелства поставената там
паметна плоча.
През XVI – XVII в. в с. Аджар (днешното село Свежен) функционира книжовна
школа, достоен наследник на Търновската книжовна школа след падането на България
под османско владичество. Преписват се, илюстрират и подвързват ръкописи главно с
църковно съдържание – требници, минеи, евангелия, дамаскини, преписва се Паисиевата
история. Представители на Аджарската книжовна школа са поп Йовко, даскал Недялко
и синът му даскал Филип. Сред образците от работата на Аджарската школа е Псалтирът
на даскал Филип.
1.1. Археологически обекти
На територията на община Брезово има 5 мегалитни паметника.
Едното от новооткритите съоръжения е долмен (камера, сглобена от каменни
плочи), който според проф. Фол е най-големият, откриван досега на наша територия.
Само покривната му плоча има площ от над 25 кв. м. Освен с размерите си съоръжението
впечатлява и с местоположението си – намира се в Средна гора над с. Златосел. Долменът
е много ранна (поне от 2-то хилядолетие пр.Хр.) фамилна гробница на тракийска царска
фамилия или на местен парадинастичен род.
Другото мегалитно съоръжение, което според проф. Фол няма аналог на наша
територия, е гигантското каменно „яйце“, изправено на острата си страна над нарочно
издълбан улей в материковата скала. Според проф. Фол то отразява вярвания на
древните, свързани със свещеността на камъка, и символизира раждането на живота. В
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старателно заравнената скала около яйцето са вдълбани жертвеници, ритуални площадки
и стълби.
Още един мегалитен паметник, който според проф. Фол няма аналог на наша
територия, също се намира в района на Брезово. Това е каменна стела, издигната от
траките на тяхно светилище над с. Розовец – т.н. Люляково светилище. Стелата е
свързана с култа към слънцето. С усилията на община Брезово Люляковото светилище
вече се е превърнало в популярна туристическа дестинация. Идеята на местни ентусиасти
и на общината е двата новооткрити мегалитни паметника – долменът над Златосел и
каменното „яйце“, също да бъдат разработени като обекти за културно-исторически
туризъм.
На 1,5 км северозападно от село Зелениково се намира селищната Балджийска
могила, висока 6 м и с диаметър при основата 80 м. Селището е съществувало през
каменно-медната епоха. Праисторически селища са открити в доста от съседните на
Зелениково села. Землището на селото изобилства с тракийски могили (десетина на
брой), някои от които са проучени от археолозите. Две от могилите се намират в
югозападния край на селото. Проучените могили представляват гробници на знатни
тракийски граждани и в тях са намерени интересни археологически находки, като
например около 50 мраморни плочки с образа на тракийския конник. Археолозите
отнасят могилните погребения в с. Зелениково към последното десетилетие на IV в пр.
н. е. Районът на с. Зелениково е бил обитаван от тракийското племе беси. В подножието
на хълма Гьолтепе са открити големи делви и работилница за делви от тракийския
период, а така също и римски монети.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности
Архитектурно-исторически резерват Свежен. В границите на този резерват
влизат 100 предимно стари, оригинални дървени къщи, оцелели по чудо от масовото
опожаряване на селото от турците през лятото на 1877 г. и обявени от Министерски съвет
за архитектурно-исторически паметници на културата. В тази част на селото е спряно
свободното строителство, несъобразено с общия облик на резервата. Възстановяването
на сградите се извършва постепенно.
Съществуващите сега великолепни дървени свеженски къщи от ранния строителен
период (15 от тях на възраст над 300 години), запазени с висока степен на автентична
съхраненост, красят селото – с просторни открити одъри с богати асмалъци пред тях, с
малки, но китни калдаръмени дворчета, с богато обзаведени одаи с мендерлици и
отрупани с лъскави сахани полици, стаи с разкошни камини и водници, спални
помещения с изкусно изработени тавани, долапи, мосандри и т.н.
Великолепни образци на това архитуктурно-историческо богатство са
Серафимовата, Чокшевата, Джевизовата, Мушевата, чорбаджи Вълковата, Конярската,
двете Чолчеви къщи. Старата свеженска къща се родее по архитуктурен стил и
функционалност с дървените къщи от другите региони на страната, но си има и нещо
свое, специфично, оригинално. В нея е вложено много майсторство, вкус и въображение.
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Серафимовата къща е най-старият архитектурно-исторически обект в Свежен и е
на повече от 300 години. Левски бил трети братовчед на собственика й Георги
Серафимов и често е отсядал там. В нея се ражда и полковник Владимир Серафимов –
„Командир на 21 средногорски пехотен полк, проявил героизъм в боевете за свободата
на Родопския край (1860-1934)“, както е указано на паметната плоча на фасадата й.
Заради драматичното сражение на вр. Средногорец до село Аламидере, известен като
„Родопската Шипка“, той е наречен Освободителя на Родопите.
Паметникът на полковник Серафимов се издига в самият център на селото.
1.3 Религиозни храмове и манастири
На територията на община Брезово има 16 църкви.
Църквата „Св. Димитър“ в гр. Брезово, построена през 1843 г. и днес паметник на
културата, е изографисана от дебърски майстори-иконописци.
Църквата „Св. Параскева Българска“ в с. Зелениково, построена през 1874 г., е
известна с прекрасните си икони, чиято история е свързана с Калоферския манастир. По
време на османското владичество Калоферският женски манастир е бил опожаряван
няколко пъти. При последния голям пожар монахините, с риск за живота си, влезли в
горящата манастирска черква и успели да спасят прекрасните икони, иконостасът с
„царските двери“ и кръста над него. Те скрили това богатство и по-късно родолюбиви
българи го пренесли в с. Зелениково, като ги поставили в църковния храм и така се
съхранили до днес.
1.4. Фестивали и културни прояви
Празник на розата, Празник на хляба, Празник на лятното слънцестоене „Слънчева
Стела“, Честване на гроба на Хаджи Димитър.
Празник на лятното слънцестоене „Слънчева Стела“
Лятното слънцестоене е времето, когато денят е най-дълъг. През този период на
годината древните траки отдавали почит на слънцето, което възсиявало в най-голямата
си мощ. В днешни дни ние също имаме възможността да се докоснем до вълшебството
на древността и силата на Бога Слънце. Стелата е част от тракийското (Люляково)
светилище в местността Градището на територията на община Брезово, между селата
Бабек и Свежен.
Още след откриване на мегалита местните краеведи с помощта на община Брезово
и съдействието на проф. Валерия Фол започва ежегодно отбелязване на лятното
слънцестоене с празник. За първи път празникът се отбелязва през 2012 г.
Светилището се намира на 5 км след село Бабек посока село Свежен. На пътя има
информационна табела и обособено място за паркинг. Преходът е по лесен равен терен
(почистен горски път), на около 20-30 мин. пеша от асфалтираното шосе.
Тракийско общество „Трескейа“ прави възстановка на древен обред, с който се
съпреживява историята на нашите земи, сред дима на благоуханни треви, възлияния на
свещени течности и поднасяне на дарове – цветя и плодове, към древните тракийски
божества за здраве и късмет. Ученици от училището в гр. Брезово всяка година
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представят кулинарна експозиция „Храните на траките“, които се опитват от всички
гости на празника. С всяка изминала година интересът и броят на хората, които
посещават празника и местността, се засилват. Празникът на лятното слънцестоене се
свързва и с Еньовден и символиката на билките. Районът е богат на различни видове
билки.
1.5. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
На територията на общината действат 5 самодейни групи по фолклор.
1.6. Културни институции
На територията на община Брезово има 16 Народни читалища и 16 музейни сбирки
в читалищата.
В гр. Брезово се намира къщата-музей на известния български художник Златю
Бояджиев. Към читалището в града работи самодеен театър „Жулиета Попова“.
Преди 180 години в гр. Брезово е изградено светско училище – второто в страната
след Габровското, с оригинална архитектура. През 1870 - 1871 г. Васил Левски
организира в него революционен комитет. Днес училището е превърнато в музей, който
работи всеки делничен ден, и е отворено за посетители.
1.7. Творчески съюзи и организации
На територията на община Брезово няма творчески съюзи и организации.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Има условия за развитие на тези видове туризъм.
Село Зелениково разполага с добри условия за селски туризъм. Фактори за това са
наличието на язовири, река, планини, хълмове и др. Интерес представлява и наличието
на стара розоварна. Развитието на екотуризма и селския туризъм в района на Зелениково
е приоритетна задача на общинското ръководство. Създават се условия за дестилация на
розово масло по традиционните технологии, за да се демонстрира на туристите,
проявяващи интерес към този процес.
Чистият и обогатен с озон въздух предоставя чудесни условия за еко- и селски
туризъм. През селото минава река, която носи името Гюл Дере.
3. Винен и кулинарен туризъм: Има условия за развитие.
На територията на град Брезово работи винарска изба, произвеждаща
висококачествени бели и червени вина от сортовете Каберне Совиньон, Мавруд, Мерло,
Шардоне, Мискет червен и Мускат. Местното вино се продава в цялата страна под
търговската марка „Меча кръв“. Продукцията се реализира и на външния пазар.
Има и птицекланница, която изнася патешки дроб и месо за Франция.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм: Не е развит.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм: Не е развит.
През село Свежен протича Свеженска река, а недалеч от Свежен има минерален
извор с изградена чешма – „Невенкина чешма“.[
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6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни
Има условия за развитие, съществуват 16 ловни дружинки.
7. Планински и ски туризъм
В близката околност на село Свежен се намират хижите „Свежен“, „Братан“ и
„Каваклийка“, връх Братан, язовирите „Свежен“ и „Домлян“ и други красиви местности,
които са редпоставка за развитието на планински туризъм.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито):
На територията на община Брезово има 4 стадиона.
9. Градски и развлекателен туризъм Не е развит.
10. Бизнес и конгресен туризъм Няма условия и не е развит.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
Хижа „Свежен“ е сгушена в сърцето на Сърнена Средна гора, в местността Чатал
дърво, на 1050 м надморска височина. Само на 48 км от Пловдив, на 160 от София и на
32 км от Карлово, тръгвайки от китното селце Свежен, ще се потопите в един
неподправен свят на тишина, горски уют, спиращи дъха гледки и много възможности за
почивка и нови преживявания.
Масивната триетажна сграда е с капацитет общо 36 места за настаняване,
разпределени в стаи с 2, 3 и повече легла, като част от тях са със самостоятелни
санитарни възли или с етажни нови санитарни възли и бани. Хижата е водоснабдена и
електрифицирана, с централно отопление, и предоставя на туристите следните условия
за настаняване и почивка:
- 11 стаи за настаняване с централно парно и санитарни възли;
- Зала за развлечения с детски кът, тенис на маса, паркинг;
- Ресторант с камина за 25 места, музикална уредба, сателитна телевизия (по
предварителна заявка в ресторанта се приготвят и допълнителни ястия);
- Голяма панорамна тераса на втория етаж с гледка към цяла Южна България;
- Организиране на ATV турове, пешеходни излети до близки и интересни обекти,
пикник сред природата, конна езда, велотуризъм и др. според сезона;
- Организиране на тийм билдинг мероприятия, семейни тържества и много други
инициативи на закрито и на открито в района и околността на хижата.
Изходни пунктове:
- От село Свежен (общ. Брезово, обл. Пловдив) – 1,30 ч. пеша по маркирана пътека.
Пътят до хижата от село Свежен е утъпкан планински път, по който през лятото може да
се стигне и с високо проходим автомобил или евентуално лек автомобил. През зимата и
в дъждовно есенно и пролетно време е желателно да се пътува с високо проходим
автомобил. Персоналът на хижата предлага срещу допълнително заплащане услугата да
закара и върне туристите от и до село Свежен с подходящите за целта автомобили.
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- От град Калофер (гара Калофер) – 5 часа пеша по маркирана пътека.
- От селата Розовец, Александрово и хижите „Братан“ и „Каваклийка“.
Къщи за гости
Чокшева къща, с. Свежен, разполага с леглова база от 8 места. Чокшева къща е
архитектурен паметник от XVII в. в Архитектурно-исторически резерват Свежен – една
от най-старите в резервата. Автентично съхранена и реставрирана старинна къща в
голям, раздвижен на нива двор, за цялостно наемане от гости. Къщата е с локално парно
отопление, има голяма трапезария - дневна и изцяло оборудвана кухня за самостоятелно
приготвяне на храна (в т.ч. всякаква посуда). Ползва се паркинг в двора, Wi-Fi интернет
и всичко това влиза в наемната цена за къщата.
Къща за гости „Ракиджийницата“, с. Свежен, разполага с леглова база от 17
места. Автентична къща в старинен стил. Разполага с 3 стаи, с възможност за настаняване
на 10 - 12 човека. Голяма външна веранда. Кухненски бокс. Към къщата работи механа
за гости. Механата предлага местна кухня с ястия от натурални, селски продукти.
Къща за гости „Братя Радеви“, с. Свежен, се намира на 60 км от Пловдив и на 32
км от Карлово. Тя се намира в центъра на китното планинско село Свежен в сърцето на
Сърнена Средна гора. Тишината и уединението на мястото предразполагат към една
изпълнена със спокойствие, пълноценна почивка. Къщата е старинна и обзаведена в
битов стил. Предлага леглова база за 4 човека. Разполага с изцяло оборудвана кухня и
баня на първи етаж. На втория етаж са разположени две спални, едната с голямо двойно
легло, а втората – с две единични. Има обзаведена градина с планински изглед.
„Комплекс Аргирови“, с. Златосел, разполага с три еднотипни къщи от по 100 кв.
м, сгушени в подножието на Средна гора, осигуряващи общо леглова база от 24 места.
Всяка къща има просторен хол с кухня, две спални, две тоалетни и баня, съчетани с
тераса и прекрасна гледка към язовир „Дондуково“, която се допълва от басейн с джакузи
и красотата на обкръжаващата Средна гора.
Къща за гости и спорт с. Върбен е построена в съвременен стил, влитащ елементи
от старите български възрожденски къщи, край малка рекичка на терен от 1500 кв. м,
основното дворно пространство е заето от спортно игрище с естествена тревна настилка,
паркинг, просторна веранда с кладенец, а непосредствено до него и външно барбекю.
Къщата разполага с 4 самостоятелни стаи и 2 апартамента, всяка със собствен
санитарен възел, климатик, цифрова телевизия и мултимедийни плейъри Wi-Fi интернет
достъп. Стаите са просторни, предвидени за двама души. Капацитетът на къщата е 12
човека, а максималният възможен капацитет с допълнителното оборудване от четири
разтегаеми фотьойли и два дивана достига до 20 места.
Къщата разполага и с 2 фитнес зали, и голямо външно игрище. Фитнес залите са
оборудвани с 2 тенис маси, 2 шведски стени, боксови чували и бързи круши, бягаща
пътека, крос тренажор, гладиатор, велоергуметър, гребен тренажор, а за релакс –
вибрираща машина. На игрището може да се спортува футбол, федербал, бадминтон,
хандбал, волейбол, баскетбол и тенис на корт. За всички тях е предвидено необходимото
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спортно оборудване. За любителите на риболова или спорта с лодка къщата предлага
надуваема лодка за 4 човека – INTEX MARINER 4, за любителите на преходите с колело
– 5 броя планински велосипеди, а за тези, които не искат да са просто на земята, а да
преодоляват разстоянията скоростно – скай джъмпер „Скайрънър“.
Къща за гости „Бат Жоро“, с. Зелениково, е с леглова база от 12 места. Намира се
в близост до Розовата долина. Къщата разполага с 5 стаи, с общо 2 бани, механа, барбекю,
кът с чеверме, детски кът (пясъчник, люлки и автентична детска къщичка), трапезария с
камина, голяма тераса, малък басейн и голям просторен двор, насят с райграс и
вечнозелени дървета. Дворът е ограден с дувари и разполага с три паркоместа.
2. Заведения за хранене и развлечение ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.: 3 ресторанта – в гр. Брезово, с. Свежен и с. Розовец.
3. Информационно обслужване на туристите Туристически център в Брезово, с
адрес: гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ № 25
4. Туроператори и туристически агенти Няма.
5. Туристически организации 1 туристическо дружество без дейност.
IV. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
Природните дадености, чистият въздух и вода, зелените гори и богатото
историческо наследство създават условия за развитие на различни видове туризъм. Целта
на общинското ръководство е да направи общината желана туристическа дестинация за
българи и чужденци.
Сърнена Средна гора предлага живописни туристически маршрути за любителите
на пешеходния и екстремен туризъм. Младежкият туристически екоотряд организира
различни екокампании, форуми и акции за съхранение на биоразнообразието и чистотата
на района.
На територията на общината има 82 язовира с обща повърхност над 7000 дка, които
предлагат отлични условия за развитие на водни спортове. Двете хижи – „Братан“ и
„Свежен“, осигуряват условия за развитие на конния и ловен туризъм, а живописните
планински и предпланински села – условия за отдих и развитие на селски туризъм
Община Брезово работи по реализацията на множество проекти. Тяхната цел е
развитието
на
инфраструктурата,
индустрията,
услугите,
земеделието,
животновъдството, образованието, културата и туризма. Тя предлага атрактивни
възможности за инвестиции в областта на спорта, отдиха и туризма.
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ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Достъпност
Община Калояново попада в териториалния обхват на област Пловдив, част от
Южен централен район. Разположена e в северната част на Горнотракийската низина на
площ 347,59 кв. км, като включва, освен общинския център Калояново, още 14 села –
Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлии, Дълго Поле, Житница, Иван
Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен.
Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.
Калояново се намира на 24 км от областния център Пловдив и на 16 км от автомагистрала
„Тракия“, която е основен транспортен възел за страната, и на 30 км от летище Пловдив.
Транспортна система
- пътища, жп транспорт, въздушен транспорт
Общината е с важно транспортно-географско разположение. През територията й
минават основни пътни артерии, свързващи Северна и Южна България. Стратегическото
разположение се определя от близостта на автомагистрала „Тракия“ и на областния
център Пловдив. През шест от селищата минава жп линията Пловдив – Карлово, а през
други три – линията Пловдив – Хисар.
Пътна инфраструктура. Пътната мрежа на община Калояново е добре развита.
Изградени са всички необходими пътни връзки на населените места с общинския център,
както и между самите селища.
Общата дължина на пътната мрежа е 140 км, включваща 24 км път ІІ клас, 21 км
пътища III клас и 62 км – пътища IV клас. По важните от тях са:
Път II-64 Пловдив – Карлово, с дължина на участъка на територията на общината
от 24 км. Този път е с най-голямо значение за общината и осигурява транспортни и
икономически връзки с областния център Пловдив, връзка с автомагистрала „Тракия“ за
големите административно-индустриални центрове в Южна България.
Път III-642 Гара Калояново – Хисар, с дължина на участъка 12 км. Този път
свързва общинския център и близките до него села с курортния център Хисаря и
селищата от тази община.
Път ІІІ-5604 Брезово – Стрелци – Долна махала, с дължина на участъка 9 км,
осигурява пътната връзка със съседната на Калояново община Брезово.
Четвъртокласната пътна мрежа осигурява останалите връзки между населените
места в общината.
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Списък на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община
Калояново
Път №

Наименование на пътя

Км положение

Общо
км

IV-56054

Войводиново-Динк-Чернозем

11+500-24+450

13,00

IV-64007

ІІ-64-Баня-Сухозем-Ръжево

10+000-26+000

16,00

IV-64020

ІІ-64-Иван Вазово

0+000-0+900

0,90

ІV-64021

ІІ-64-гара Песнопой

0+000-0+800

0,80

ІV-64022

ІІ-64-Горна Махала

0+000-0+800

0,80

ІV-64025

Калояново-Ръжево Конаре-Борец

0+000-10+500

10,50

ІV-64029

ІІ-64 Дълго Поле - Ръжево Конаре

0+000-5+000

5,00

ІV-64232

Калояново - Старо Железаре

0+000–6+600

7.00

ІV-64248

Гара Калояново - Съединение

0+000-5+000

5,00

ІV-64606

ІІІ-646-Неделево - Царимир

9+:700-12+700

3,00

Дължината на уличната мрежа в общината е 239,2 км, като всяка година от бюджета
на община Калояново се заделят средства за техническата поддръжка на пътната мрежа.
До всички населени места в общината има ежедневен автобусен транспорт, като за
по-големите села и тези, намиращи се на второкласен път Пловдив – Карлово и Пловдив
– Хисар, транспортната обезпеченост е достатъчна – на всеки час. За селата, намиращи
се в източната част на общината (Главатар, Ръжево, Бегово, Сухозем и Отец Паисиево),
превозът все още е недостатъчно обезпечен и е проблем за жителите на тези населени
места.
Железопътна инфраструктура. През територията на община Калояново
преминават две жп линии с обща дължина в границите на общината от 45 км жп път.
Едната свързва гр. Пловдив с гр. Карлово и минава през селата Калояново, Черноземен,
Долна Махала, Горна махала, Иван Вазово и Песнопой. Другата линия е отклонение от
тази и прави връзка от с. Долна махала към гр. Хисаря. Железопътните линии са в добро
техническо състояние и са електрифицирани. „Национална компания железопътна
инфраструктура“ е извършила ремонти на жп гари и спирки.
Б. Природни ресурси
Релеф
Релефът на общината е равнинен, преминаващ в хълмист в първите склонове на
Сърнена Средна гора в землищата на селата Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой.
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Средната надморска височина на общината е около 250 м, като най-високите хълмисти
възвишения са в землището на с. Горна Махала, местността „Воден камък“, с надморска
височина от 400 м.
Климат
Климатът в района е преходно-континентален. Полите на Средна гора предпазват
територията на общината от резки промени на температурата през сезоните, липсват
продължителни и студени ветрове. Няма резки промени на температурите през
отделните сезони. Климатът се характеризира с мека зима (средната януарска
температура е 1°C) и топло и сухо лято. Най-студеният месец е януари, а най-топлият –
юли. Съществено влияние върху климатичните условия оказва и поречието на р. Марица.
Средногодишната сума на слънчевото греене за района е около 2284 часа, като
максимумът е през месец юли – 341 ч., а минимумът – през декември 74 ч. Сумарната
слънчева радиация е около 5350 до 5500 МДЖ/кв. м. Малката облачност през лятото и
атмосферната континентална циркулация спомагат за повишаване на температурните
разлики между лято и зима. Максимумът на температурните инверсии е през зимата, а
минимумът – през лятото. Средногодишната облачност за района е 5,1 бала, средно 101
дни в годината са облачни. Неблагоприятно явление за района се явяват мъглите, като
средногодишно с мъгли са 31,3 дни.
Валежите в региона са около нормалните за страната и благоприятстват доброто
развитие на земеделието. Разпределението на валежите по сезони обаче е неравномерно.
През зимните месеци, когато част от валежите са твърди под формата на сняг, сумата е
около 123 мм/кв. м, през пролетта – 148 мм/кв. м, през лятото – 143 мм/кв. м и през есента
– 125 мм/кв. м Средногодишната сума на валежите е 539 мм/кв. м, като максимумът на
валежите е през пролетта – 157 мм/кв. м. Относителната влажност на въздуха е
сравнително ниска, около 70%, като максималната стойност е през декември (86%),
когато температурите на въздуха са минимални, а минималната – през юли (62%).
Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятърът. Тихото време (със
скорост на вятъра под 1 м/сек.) е характерно за малко по-малко от половината от
годината (4,5%). Типична е сравнително слабата турбуленция на въздушните маси
(средната месечна скорост на вятъра е 1,3 – 2,3 м/сек.), която е характерна за по-големия
период от годината. Друг съществен фактор е преобладаващата посока на вятъра, която
е западната – основен пренос на въздушни маси става от запад и изток (общо 70,6% от
времето с вятър). Метеорологичните параметри показват, че за по-голямата част от
годината за територията е характерна умерена неустойчивост на атмосферата.
Водни ресурси
Хидроложката система на общината се определя от реките Стряма,
Каварджиклийка и Тикла. Постоянният дебит на трите реки се обуславя от значителните
по площ водосборни области и това дава отражение и на подземните води в близост до
техните течения.

32
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са
с постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се
осъществява само от подземни води, чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в
терасата на река Стряма.
В землището на с. Песнопой е разработен един минерален извор с четири сондажа.
Дълбочината на сондажите е около 220 м, с общ дебит около 10 л/сек. и средна
температура около 36°С. В качествено отношение попадат в категорията на азотните
терми. Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева
и силициева, с повишено съдържание на флуор. С този състав водата има и лечебни
свойства.
Изкуствените водоеми (язовири) в общината са 21 на брой и се ползват за
рибовъдство и напояване.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Почвите на територията на общината са основният ресурс за развитието на
специфичната за общината икономика, доминирана от земеделието.
Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори (материнска скала,
климат, растителност и дейността на човека) на територията на община Калояново са се
оформили следните почвени различия: чернозем-смолници; канелено-горски почви;
алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални
почви, леко песъчливо-глинести.
Подземни природни богатства. На територията на община Калояново има
няколко находища за пясък и чакъл. Находищата са 4 на брой и се намират до с.
Песнопой, с. Горна махала, с. Долна махала и с. Ръжево Конаре. В момента е разработено
само находището „Инджова върба“ на около 4 км от с. Ръжево Конаре, което заема площ
от 110,8 дка и е отдадено на концесия за срок от 30 години на „Кариери“ АД – Пловдив.
Добивът за целия концесионен период в контура на баластриерата е предвидено да бъде
общо от 1 027 000 куб. м Предстои разработването на находището за инертни материали
край селата Долна махала, м „Телешки ливади“, и Горна махала, м „Рибарника“, което е
отдадено на концесия за срок от 30 години на фирма „МЕМ –2000“ ЕООД – гр. Пловдив.
Това находище е с площ от 374 дка и е предвиден общ добив за целия концесионен срок
в размер на приблизително 2 514 000 куб. м. За находището край с. Песнопой не са
правени проучвания за запасите.
Биоразнообразие и защитени територии
Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на
района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове цер и
благун, а на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена от
смесени гори от цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на
антропогенните фактори тази коренна растителност е претърпяла изменения и
постепенно е преминала в производна. Съвременната производна растителност е
съставена от тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина, пасищен
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райграс, троскот, на места белизма и по-рядко садина, главно по селските мери.
Останалите площи са селскостопански, които са разположени на мястото на бивши гори
от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб. Храстовата растителност в района е
оскъдна и преобладават видове като обикновена шипка, червен глог и трънка.
Непосредствено по поречията на реките се развиват водни и блатни растения, срещат се
още топола, върба и акация.
Фауната
В района на общината е представена основно от птици и бозайници, земноводни и
влечуги и риби. Сред най-разпространените видове са: - при птиците край водните
площи – земеродно рибарче, речен дъждосвирец, бяла стърчиопашка, обикновен скорец,
авлига, торбогнезден синигер; птици в населените места и откритите пространства
– селска лястовица, кукумявка, зелен кълвач, обикновено белогушо коприварче, полско
врабче, гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, полска чучулига, ливаден дърдарец; при бозайниците – лалугер, малка оризищна мишка, полска мишка, воден плъх,
обикновена сива полевка; - при земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, жаба
дървесница, зелена крастава жаба, голяма водна жаба, ливаден гущер, зелен гущер, смок
стрелец, сива водна змия;- при рибите – маришки морунаш, скобар, маришка мряна,
речен кефал. В общината има и бивши развъдни стопанства за дивеч в землищата на
селата Ръжево Конаре – местността „Балталъка“, Ръжево, Черноземен, Горна Махала –
местността „Воден камък“ и др.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)
Броят на земеделските стопанства в община Калояново е 1729, което представлява
5,7% от стопанствата в област Пловдив. Стопанствата в общината са разнообразни както
по отношение на тяхната специализация, така и по отношение на размера им. Средната
използвана земеделска площ (ИЗП) е 107,9 дка при средна за областта 68,5 дка и 101,3
дка за страната. 64 стопанствата не разполагат с ИЗП и са специализирани в
животновъдството.
Зърнените и техническите култури заемат над 60% от ИЗП на общината. Площите
със зърнено-житни култури са заети основно с пшеница, ечемик, царевица за зърно и с
ориз. От техническите култури най-голям дял се пада на слънчогледа, следван от рапицата,
маслодайната роза и лавандулата. От овощните насаждения най-разпространени са
сливите, черешите и вишните. Добре представени са и десертните и винените сортове лозя.
Състояние и предизвикателства
Община Калояново разполага с природно-икономически ресурс с висока стойност.
Природният комплекс е добре съхранен. Уязвимите компоненти – почви и води, се
възстановяват.
Пълноценното и щадящо използване на природните ресурси на общината поставя
следните изисквания:
- по отношение на използването и опазването на водите: – да се осигурят
устройствени условия за опазване, правилно и икономически ефективно използване на
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повърхностните и подземните води; да се осигури превенция срещу вредното
въздействие на водите; да се създадат условия за възстановяване и поддържане на
хидромелиоративните съоръжения;
- по отношение на почвите: – да се предвидят мерки за ограничаване на
водоплощната ерозия, както и рекултивация на нарушени терени.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности
1.1. Археологически обекти
В землището на Калояново има селищни могили от неолита (т.н. Калайджийска
могила), от средния неолит (в местността „Караорман“), на антични поселения в група
от 7 тракийски надгробни могили в местността „Дюнлюка“, а на около 3 км южно от
селото, в местността „Хисарлъка“, още личат останки от римска крепост. Следи от
праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре.
Праисторическа селищна могила от епохата на късния неолит има и край с. Житница.
През каменно-медната епоха се появяват първите светилища като центрове и
храмови комплекси. Най-ранният от тях и най-дълго ползваният е Кукова могила край с.
Дуванлии. В близост до с. Житница е разкрита богата находка от сребърни монети,
сечени по времето на Александър Велики. В землището на общината се намират голям
брой могили, които са част от царския некропол на тракийското племе одриси.
Могилите са идентифицирани (значителна част с наименованията им) от
топографските карти на общината.
По границата със с. Царимир, в местността „Коруджака“, се намират останките от
древноримското селище Бендипара и вековен дъб, който е на над 300 години.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности
В село Черноземен е роден дядо Иван Арабаджията – близък приятел и сподвижник
на Васил Левски.
В с. Сухозем е изграден паметник на американския пилот л-т Дейвид Кингсли и
седемте жители на с. Сухозем, загинали на 23 юни 1944 г. при разбиването на самолета
в землището на селото след завръщането му от бойна мисия в Румъния.
В с. Отец Паисиево е къщата на поп Данаил, в която Васил Левски основава
местния революционен комитет през 1871 година.
В с. Песнопой през 2017 г. по инициатива на трима мъже от Песнопой и с подкрепа
от кметството е направена паметна плоча, напомняща за срещата на Васил Левски и
неговия най-близък съратник Иван Грозев от Карлово. Мястото на срещата, станала на
Чурулийския баир през 1870 г. и описана от Иван Вазов в разказа „Чистият път“, е
обозначено с морена, а до него на специално изградено табло с лазер е изписана част от
Вазовия разказ.
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1.3. Религиозни храмове и манастири
Във всички села на общината има изградени православни храмове. В три от тях –
Калояново, Житница и Дуванлии, има католически църкви.
№ по Населено
Религиозни храмове
ред
място
1.

с. Калояново

2.

с. Дуванлии

3.

с. Житница

4.

с. Дълго
поле

5.

с. Ръжево
Конаре

6.

с. Главатар

Източноправославна църква „Света Троица“ 1845 г.
Източноправославен параклис „Христос Спасител“ 2008 г.
Западноправославна църква „Св. Андрей“ 1863 г. – В основата
на църквата е положен камък, осветен от папа Йоан-Павел ІІ по
време на посещението му в България през 2002 г.
Празник на общината – в деня на „Св. Дух“
24 февруари Кукеров ден – Заговезни
Западноправославна църква „Прескръбна Богородица“
Планът на цьрквата в нов византийски стил е изработен от
италианския свещеник-капуцин отец Ернесто Саватоне, а
изграждането й е дело на майсторите Коста Петров и неговия
син Симеон от град Дебър, днешна Македония. Църквата е
тържествено осветена в 1886 г.
Празникьт на с. Дуванлии съвпада с храмовия и е на 15
септември.
24 февруари Кукеров ден – Заговезни
Западноправославна църква „Успение Богородично“ 1923 г.
Селото чества своя празник в третата събота на месец
септември.
24 февруари Кукеров ден – Заговезни.
Източноправославен параклис „Св. Петка“ 2006 г.
Източноправославна църква „Св. Архангел Михаил“ 1925 г.
Сред най-видните личности на с. Дълго поле е
покойният Пловдивски митрополит Арсений (1932 – 2006).
Официалният празник на селото е Денят на плодородието,
честван в началото на месец юни.
Източноправославна църква „Пресвета Богородица“ 1867 г.
Изографисването на църквата е дело на бележития български
художник и иконописец Станислав Доспевски (1823 1878 г.), син на Захари Зограф.
Празникът на селото се чества в Деня на Голяма Богородица –
15 август.
Източноправославна църква „Св. Атанасий“
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7.

с.
Черноземен

8.

с. Ръжево

9.

с. Долна
Махала

Църквата в Черноземен е опожарена от отстъпващите турски
войски и башибозук по време на Освободителната война.
Новата църква „Свети Георги Победоносец“, изградена от
строителя първомайстор Димитър, е осветена през 1893 г. от
всебългарския патриарх Кирил и е паметник на културата.
Източноправославна
църква
„Св.
Георги“
съгласно
удостоверение №7400-179/21.10.2012 г. притежава статут на
художествена недвижима културна ценност.
Празник на селото е 6 май – Гергьовден.
Източноправославна църква „Св. Никола“
Източноправославна църква „Св. Харалампий“

10. с. Бегово

Източноправославна църква „Успение Богородично“

11. с. Сухозем

Източноправославна църква „Св. София“

12. с. Отец
Паисиево

Източноправославна църква „Въведение Богородично“,
построена от майстор Коста от Дебър през 1828 година.

13. с. Песнопой

Източноправославна църква „Св. Николай“ 1870 г.
Официалният празник на селото е 24 май – Деня на светите
братя Кирил и Методий, славянската писменост и българската
просвета и култура.
Източноправославна църква „Св. Теодор Стратилат“

14. с. Иван
Вазово
15. с. Горна
Махала

Източноправославна църква „Св. Димитър“

1.4. Фестивали и културни прояви
Празник на общината – в деня на „Св. Дух“.
Културни институции
1.5. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
В община Калояново към настоящия момент работят 9 читалища, 8 от които
членуват в Общинско сдружение „Култура“.
В с. Калояново е разположена музейна сбирка с над 200 експоната.
Картинната галерия на художника Петър Костадинов е разположена в читалището
на с. Бегово, както и етнографска сбирка.
1.6. Творчески съюзи и организации – няма
2. Екотуризъм - велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
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Защитените територии в община Калояново са (източник ИАОС):
- Защитена местност „Гъстите дъбчета“ до с. Бегово, площ 38,42 ха, цел на
обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора, обявена със заповед
РД-1200 от 18.11.2004 г.
Защитена местност „Дебелата кория“ до с. Черноземен, площ 0,43 ха, цел на
обявяване: опазване на естествено находище на блатно кокиче, Заповед 202 от 11.03.1987
г.
Защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 – на територията на община
Калояново има само 1 – част от територията на река Стряма с код BG0000429 за опазване
на природните местообитания (няма защитени територии по Директивата за птиците).
Зоната е с площ 1291 ха, одобрена е с решение на МС 122 от 2 март 2007 г. Предмет на
опазване са пет вида природни местообитания, 17 вида бозайници, 7 вида земноводни и
влечуги, 2 вида риби и 7 вида безгръбначни.
Направени са указателни табели на 2 екопътеки до местностите „Самодивско
кладенче“ и „Рашко кладенче“ в землището на с. Песнопой.
3. Винен и кулинарен туризъм:
Винарска изба „Домейн Трифонов“ е разположена на хълма над с. Песнопой в
подножието на връх Чукурли баир, откъдето се открива приказна гледка към връх Ботев
и Средна гора. Избата е бутикова, семейна, изградена с цел да произвежда малки партиди
висококачествени вина. Избеното помещение е под земята, в скалите, което създава
условия за целогодишно поддържане на постоянна температура, подходяща за
отлежаване на висококачествени вина. Организират се дегустации на туристически
групи, фирмени работни срещи и коктейли, приятелски срещи, бизнес делегации и
индивидуални туристи.
Лозаро-винарски комплекс „Даробас“ в с. Песнопой добива реколта от собствени
насаждения, култивирани от сертифицирани елитни посадки на прочути френски,
италиански и испански пепиниери. Те включват богата гама класически европейски и
наши сортове, а като акцент и някои по-аристократични и екзотични.
В с. Житница е изградена винарна „Карнъка“, разполагаща с лични масиви лозя.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм – не е развит.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм:
В землището на с. Песнопой са разработени и каптирани 4 минерални сондажа,
чиито термални води достигат до 43оС и спадат към категорията на слабо минералните.
В селото функционира общинска баня с минерална вода, която е отдадена на концесия.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни:
Изкуствените водоеми (язовири) в общината са 14 на брой и се използват за
рибовъдство, напояване и спортен риболов.
7. Планински и ски туризъм: не е развит.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито):
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На територията на община Калояново има 4 функциониращи стадиона:
Футболен стадион „Асен Гаргов“, с. Калояново – ползва се за тренировки и от
отбора на пловдивския Европейски колеж, който има общ тим с ФК „Калояново“.
Футболен стадион „Васил Манчев“, с. Черноземен,
Футболен стадион „Житница“ с. Житница,
Футболен стадион „Дълго поле“ с. Дълго поле.
Добре поддържана е спортната база към следните учебни заведения в общината:
 ОУ „Иван Вазов“ – с. Калояново – спортна зала,
 ОУ „Христо Ботев“ – с. Ръжево Конаре – физкултурен салон,
 ОУ „Отец Паисий“ – с. Песнопой – физкултурен салон.
Автомобилна писта „Дракон“, с. Калояново – провеждат се кръгове от
републиканския шампионат по автомобилизъм, фирмени състезания – на БМВ, „Дачия
Логан“, „Шкода Фабия“, любителски и др. Пистата е разположена на площ от 165 дка и
е напълно обезопасена. Към съоръжението е направен ресторант, нова трибуна и зони за
сигурност, както и разширен паркинг. Предимство на пистата е, че се намира в центъра
на страната и е достъпна за голям брой посетители.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
За туристите в региона функционират следните туристически обекти:
Хотелски комплекс „Сарай“ е разположен на 4 км от село Калояново и на 20 км от
Пловдив в посока Карлово. Хотелът разполага с леглова база от 120 места – 2 ВИП
апартамента, 4 апартамента и 40 стандартни стаи. Четиризвездният хотел има и
оборудвана конферентна зала за работни срещи, семинари, презентации. За
допълнителна релаксация и комфорт на своите гости хотел „Сарай“ предоставя фитнес
зала, джакузи, сауна, плувен басейн на открито. Ресторантът на хотела разполага с 370
места и е подходящ за провеждане на семейни тържества и бизнес мероприятия.
„Тракиец“ е новооткрит спортен комплекс, намиращ се в непосредствена близост
до с. Житница, и е модерно оборудван за любителска и професионална конна езда.
Комплексът е с капацитет за настаняване 90 човека – 10 двойни стандартни стаи, 20 стаи
лукс, 4 студиа с гледка към басейна и 2 апартамента. Ресторантът разполага със 100 места
в основния салон, 24 места на верандата и 30 места в лятната градина и е подходящ за
организирани мероприятия от корпоративен или личен характер – тиймбилдинги,
фирмени обучения, сватби, рождени дни и др. Към ресторанта има прилежаща винарна.
За релаксацията на своите гости комплексът разполага с джакузи, парна баня и сауна. В
непосредствена близост до ресторанта е детският кът, оборудван с катерушки за деца от
всякаква възраст.
Комплекс „Житари“ се намира в с. Житница и предлага на своите посетители:
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Ресторант със 180 места, подходящ за организиране на фирмени партита, семейни
тържества, сватби, кръщенета, рождени дни или просто да се повеселите с
приятели;
 Хотелска част от 11 двойни стаи;
 Лятна градина с открит басейн в непосредствена близост до стаите;
 Малък СПА център с парна баня, сауна, малък басейн с джакузи и кабинет за
масажи.
2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
№ по
ред

Заведение

Наименование Категория

Населено
място

Адрес

1.

класически
ресторант

„При Адем“

две звезди Ръжево
Конаре

УПИ 241088, м
„Врестака“

2.

класически
ресторант
бар-фитнес

„Тракиец“

две звезди КВС на с.
Дуванлии
две звезди КВС на с.
Дуванлии
три звезди Житница

УПИ 015002-за
спортна база
УПИ 015002-за
спортна база
ул. „35-та“ № 5

две звезди Житница

УПИ 006247,
местност
„Влачарката“
пл. „Възраждане“ №2

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

„Тракиец“

класически
„Житари“
ресторант
кафе-аперитив „Карнъка“

специализиран „Престиж“
две звезди Калояново
ресторант
кафе-аперитив „Тракийски кът“ две звезди Дълго поле

ресторант с
„Стадиона“
национална
кухня
кафе-аперитив „Ревю“

10. кафе-аперитив „Оазис“
11. кафе-аперитив „Автоспирка“

една
звезда

Калояново

две звезди Калояново
една
звезда
една
звезда

Калояново
Калояново

УПИ VII – младежки
дом и читалище, кв.61
по плана на с. Дълго
поле
п.II, кв.104 по плана
на с. Калояново
ул. „Васил Левски“
№1
ул. „Асен Гаргов“ №
35
ул. „Асен Гаргов“ № 2
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12. закусвалня

„Сарай“

13. кафе-аперитив „Манипе“
14. класически
ресторант
15. ресторант с
национална
кухня
16. ресторант с
национална
кухня
17. дискотека
18. класически
ресторант

„Империал“

две звезди Гара
Калояново
две звезди Житница

ул. „1-ва“ № 2д

една
Калояново
звезда
две звезди Калояново

пл. „Възраждане“ №
17
автомобилна писта
„Дракон“

„Под липите“

една
звезда

Ръжево
Конаре

ул. „2-ра“ № 31

„Денс-клуб
Централ“
„Централен“

една
звезда
една
звезда

Калояново

пл. „Възраждане“ №
17
ул. „33-та“ №2

„Дракон“

Ръжево
Конаре

IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.).
2. Развитие на човешките ресурси в туризма.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината.
Приходите от нощувки в Калояново са много малки и не могат да повлияят на
икономическото развитие на общината. Легловата база е слабо развита, като само 6,9%
от наличната е била използвана за реализиране на нощувки, което предполага, че
туристическите забележителности на общината се посещават от туристи, които нощуват
на територията на съседната община Хисаря или в Пловдив (който е само на 24 км).
4. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни:
 Важно географско разположение;
 Благоприятни климатични условия;
 Наличие на минерални извори;
 Висок процент на слънчеви дни;
 Праисторически тракийски обекти, подходящи за развитие на туризма;
 Капацитет за усвояване на средства и управление на проекти от Оперативните
програми и Програмата за развитие на селските райони;
 Изградена телекомуникационна и пощенска мрежа;
 Наличие на оптичен кабел;
 Добри параметри на основните компоненти на околната среда;
 Липса на сериозни източници на замърсяване;
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 Наличие на богата флора и фауна и защитени територии.
Слаби страни:
 Неразработени туристически ресурси;
 Неразвит НПО сектор;
 Ограничени финансови средства за дейности в образованието, културата и
спорта;
 Слаба инициативност на населението и особено на младото поколение;
 Недоизградена улична мрежа и лошо състояние на съществуващата;
 Затруднено транспортно обслужване на отдалечените села;
 Амортизирана водопроводна мрежа;
 Липса на канализация в по-малките населени места;
 Липса на пречиствателни станции за населените места и в голяма част от
предприятията;
 Недостиг на финансови средства за екологични дейности.
Възможности:
 Развитие на туризма в подходящи форми;
 Участие в национални и международни програми с проекти в областта на
природните дадености и ресурси;
 Благоприятна данъчна политика;
 Увеличаване на бюджетните средства за капиталови разходи;
 Привличане на външни инвеститори;
 Използване на съвременни технологии в телекомуникациите (цифровизация,
качествен интернет, модерни мобилни комуникации).
Заплахи:
 Неблагоприятни промени в климатичните фактори;
 Посегателства върху природните дадености;
 Замърсяване на околната среда;
 Влошаване на демографските характеристики;
 Намаляване на бюджетните средства за дейности в туристическата сфера;
 Нарастване на конкуренцията на съседни общини, големи градове, региони по
отношение на кадри, средства, заетост, инвестиции и др.;
 Природни бедствия и аварии.
V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
Туризмът в община Калояново е слабо застъпен, но това не означава, че
туристическите ресурси са ограничени. Налице е голям потенциал за развитие на
туризъм, който обаче не е усвоен в достатъчна степен. Развитието на алтернативни
форми на туризма, като религиозен, културен, спортен, селски, винен, опознавателен, е
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предизвикателство за общинската администрация и туристическия бизнес през
предстоящия програмен период.
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ОБЩИНА КАРЛОВО
I. OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение:
Община Карлово е разположена в Южен централен район за планиране на
Република България, в северната част на Пловдивска област, на площ от 1030 кв. км
Общината представлява 1% от територията на страната и е на 520 м надморска височина.
На север граничи с Ловешка област, на изток – с община Павел баня, на юг – с общините
Брезово, Хисаря и Калояново.
Разположена е в северната част на Карловската котловина, която обхваща площ от
280 кв. км и се огражда на север от най-високата част на Стара планина – Троянска и
Калоферска планина, на югозапад – от Същинска Средна гора, а на югоизток – от
Сърнена гора. На запад планинският праг Козница, а на изток Кръстец (Стражата)
отделят Карловската котловина от съседните подбалкански котловини. Това
обстоятелство има важно климатично значение. Климатът е преходноконтинентален, в
сравнение с другите подбалкански полета – по-мек и по-топъл. Средната годишна
температура е 11,4°C.
Железопътен транспорт – гр. Карлово е важна железопътна гара. Главната линия
София – Бургас минава през града. От Карлово има също така жп линия до втория по
големина жп център в Южна българия – гр. Пловдив.
Сухопътен транспорт – на територията на Карловския регион съществува пътна
мрежа от 301,416 км, от които 185 556 кв. км общинска пътна мрежа и 115 860 кв. км
републиканска пътна мрежа (София - Бургас Е 78, Карлово - Пловдив).
Близост до летища: Летище Пловдив – 56 км; Летище София – 135 км; Летище
Бургас – 245 км; Летище Варна – 315 км; Военна база Граф Игнатиево – 44 км
Достъп до магистрали: Карлово е на 50 км от магистрала „Тракия“ и
международния път София - Истанбул, на 140 км от международните пътища София –
Солун - Атина, София - Белград и София - Видин - Калафат в посока Централна Европа,
на 50 км от международния път за Букурещ.
Б. Природни ресурси:
Релефът: на общината е разнообразен – от равнинен в централната част, през
средно планински в южната, до високо планински в северната. Територията й попада в
пределите на три орографски единици: Карловската котловина, Стара планина и Средна
гора.
От запад при град Клисура на изток до село Куртово по протежение на 37 км се
простира обширната и равна Карловска котловина. Нейната площ е 280 кв. км, което
съставлява повече от 1/4 от територията на обшина Карлово, а ширината й варира от 2-3
км на запад до 15 км на изток. В най-южната й част, южно от град Баня, в началото
на Стремския пролом на река Стряма се намира най-ниската й точка – 264 м н.в.
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Карловската котловина се отличава със значително разнообразие на растителни
видове. По склоновете на Стара планина и Средна гора има високостеблени гори. Найголямо разпространение имат букът и изкуствените борови насъждения. На места се
срещат ела, смърч, бреза, явор, липа, клен и др.
Билото на Стара планина е покрито с богата тревиста растителност, която образува
обширни високопланински пасища.
От културните растения в Карловската котловина виреят зърнените храни,
царевицата, фасулът, лещата и картофите; някои ценни технически култури: слънчоглед,
тютюн, захарно цвекло, и редица етерично-маслени култури: маслодайна роза, лавандула
и мента. Отлични са условията за отглеждане на лозата и различни видове овошки между
които бадемът, кестенът, смокинята и др.
От лечебните растения широко разпространени са мащерката, жълтият кантарион,
малината, дивата ягода, лечебната иглика, които традиционно широко се използват в
бита на българите като освежителна напитка, но и като лечебно средство. По ливадите и
пасищата могат да се намерят червена и черна боровинка, орлова папрат, които
привличат интереса на местните хора и на посетителите заради здравословните им и
вкусови качества.
Горите заемат значителна част от територията на региона и създават условия за
развитие на горското стопанство и ловния туризъм Голямо разнообразие от растителен
и животински свят е съсредоточено в Национален парк „Централен Балкан“.
Националният парк е втората по големина в страната ни защитена територия с дива
природа. В района на парка се намират два уникални резервата – „Стара река“ и
„Джендема“. Със своето изключително многообразие от растения и животни, уникален
релеф, скални феномени, извори, водопади и вековни гори Национален парк „Централен
Балкан“ с право е наричан „Храм на дивата природа“.
Безлесната зона е местообитание на редица консервационно значими видове от
фауната – безгръбначни, птици, бозайници, всички те привличат интереса на туристите.
Климатът: в сравнение с другите подбалкански котловини е най-мек и най-топъл.
Средната годишна температура е 11,4°С. Стара планина, която се издига на повече от
1500 - 2000 м над средното ниво на полето, запазва котловината от студените северни
ветрове, а големият й наклон на юг и широко отворената Стремска долина регулират
въздуха и затова тук не се наблюдават температурни инверсии. Затоплениият през лятото
въздух не се застоява. През зимата снеговалежите са по-малко, отколкото в останалите
котловини. Средната януарска температура е между 0°С и 1°С. Дните с трайна снежна
покривка са от 25 до 30. Лятото е умерено топло – около 60 дни са със средна температура
20°С и около 15 – със средна температура 25°С. Максималните температури през юли
варират между 34°С и 36°С. Средногодишното количество на валежите е 653 мм/кв. м.
Максимумът им е през май – 82 мм/кв. м средно за месеца, а минимумът – през февруари
и март. Градушките и гръмотевичните бури са често явление през летния сезон, но те са
предимно по планинската периферия на котловината. Мъгли падат рядко и не са трайни
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и гъсти. Въпреки близостта на Стара планина и Средна гора, напълно облачните дни са
малко.
Над около 1000 метра надморска височина климатът е планински, което предполага
по-сурови климатични условия през зимата, късна и кратка пролет и прохладно лято. По
високите части задържането на снежната покривка е около 6 месеца, а отделни преспи
понякога остават през цялата година (напр. „Вечната пряспа“ под връх Ботев). Мъглите,
честите и силни ветрове през зимата и пролетта правят планината сериозно
предизвикателство за туристите. Краят на лятото и есента са най-благоприятните сезони
за пешеходен туризъм.
Основна водна артерия: на община Карлово е река Стряма, която протича през
нея с горното си течение и отводнява близо 90% от територията й. Реката извира от
южното подножие на връх Вежен и се насочва на юг. При гара Стряма завива на изток,
минава южно от град Клисура и навлиза в най-западната част на Карловската котловина.
Там завива на югоизток и тече по южната периферия на котловината. Южно от град Баня
завива на юг, навлиза в Стремския пролом и напуска пределите на общината, като
навлиза в община Калояново. По своето течение в община Карлово река Стряма получава
отляво двата си най-големи притока Стара река (20 км) и Бяла река (37 км).
Стара река води началото си от рида Равнец (част от Калоферска планина) и до град
Карлово тече в много дълбока каньоновидна долина, минава през центъра на града,
навлиза в Карловската котловина и югоизточно от село Войнягово се влива отляво в
Стряма.
Бяла река извира североизточно от връх Ботев и тече на юг също в дълбока
проломна долина. Западно от град Калофер завива на югозапад и навлиза в най-източната
част на Карловската котловина. Минава последователно покрай селата Куртово, Ведраре
(тук завива на юг), Бегунци и Пролом (тук завива на запад) и на около 2 км западно от
последното се влива отляво в Стряма. Неин основен приток е Свеженска река (26 км),
чието горно течение е в община Брезово. В пределите на община Карлово в началото
реката тече на север, а след това на запад и югозапад, минава през село Домлян и
югоизточно от с. Бегунци се влива отляво в Бяла река. Стара река води началото си от
рида Равнец (част от Калоферска планина) и до град Карлово тече в много дълбока
каньоновидна долина, минава през центъра на града, навлиза в Карловската котловина и
югоизточно от село Войнягово се влива отляво в Стряма.
Бяла река извира североизточно от връх Ботев и тече на юг също в дълбока
проломна долина. Западно от град Калофер завива на югозапад и навлиза в най-източната
част на Карловската котловина. Минава последователно покрай селата Куртово, Ведраре
(тук завива на юг), Бегунци и Пролом (тук завива на запад) и на около 2 км западно от
последното се влива отляво в Стряма. Неин основен приток е Свеженска река (26 км),
чието горно течение е в община Брезово. В пределите на община Карлово в началото
реката тече на север, а след това на запад и югозапад, минава през село Домлян и
югоизточно от село Бегунци се влива отляво в Бяла река.

46
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

Най-североизточната част на община Карлово (около 10% от територията й) се
отводнява от най-горното течение на река Тунджа. Тя води началото си от южното
подножие на връх Юрушка грамада в Калоферска планина и тече на юг в дълбока и
залесена долина. Минава през центъра на град Калофер, завива на изток и навлиза в
община Павел баня.
На територията на община Карлово има изградени няколко язовира, водите на
които основно се използват за напояване на земеделските земи в Карловската котловина.
Най-големи са „Домлян“ (на Свеженска река), „Марино поле“ (северозападно от с.
Соколица), „Климент“ (западно от с. Климент) и др.
Разнообразният релеф и особеностите на климатичните условия обуславят
богатството на флористичния и фаунистичния състав в защитените територии в района
на община Карлово. Срещат се множество редки, защитени и застрашени от изчезване
животински и растителни видове – част от тях реликтни и ендемични; на територията на
общината са регистрирани един национален парк („Централен Балкан“), един биосферен
резерват („Джендема“ – Калофер), един резерват („Стара река“ – Карлово), един
поддържан резерват („Чамджа“ – с. Христо Даново), 4 защитени местности
(„Върлишница“ – Клисура, „Средната поляна“ – с. Богдан, „Средногорец“ – с.
Каравелово, „Чивира“– с. Каравелово, община Карлово и с. Старосел, община Хисаря),
7 природни забележителности (водопад „Сучурум“, 15 м – Карлово, „Карловското
пръскало“, 30 м – резерват „Стара река“; водопад „Райското пръскало“, 125 м – резерват
„Джендема“; „Голям джендемски водопад“, 120 м – резерват „Джендема“; водопад
„Сувачарското пръскало“, 54 м – землище на с. Христо Даново; „Сухата пещера“,
дължина 227 м – землище на с. Хр. Даново, „Водната пещера“, дължина 367 м – землище
на с. Хр. Даново, местността Елен дере).
НП „Централен Балкан“ е член на Европейската мрежа за защитени територии PAN
Parks – знак за признание на качествата на българската природа и политиката за нейното
опазване. Така след Полша, Швеция и Финландия, чрез НП „Централен Балкан“
България стана четвъртата страна, която получи авторитетното признание. PAN Parks е
мрежа от защитени територии, която опазва най-доброто от Европейската дива природа,
простираща се от Арктика до Средиземноморието. В парковете от Мрежата природата е
защитена в съответствие с най-добрите европейски практики. Управлението на
парковете е в тясно сътрудничество с местните хора, което намалява до минимум
заплахите за животните, растенията и ландшафта.
Естествените водоизточници осигуряват достатъчно дебит от питейна вода и вода
за битови нужди. Добра е задоволеността от вода за напояване на земеделските култури.
Изградени са няколко язовира (най-големият от тях е край с. Домлян с вместимост 27
млн. куб.м), които заедно с общия дебит на реките Тунджа, Стряма и техните притоци
осигуряват сравнително висока степен на задоволеност от вода за напояване. Общият
дебит на минералните извори е 54 л/сек.
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Почвената покривка: е разнообразна. Най-широко разпространение имат
делувиално-ливадните и алувиално-ливадните почви (75%). Плодородието на
делувиално-ливадните е ниско, но благоприятните им физични свойства ги правят
пригодни за отглеждане на редица култури и трайни насаждения – житни растения,
фуражни треви, маслодайна роза, лозя и др. По-ограничено са разпространени
канелените горски почви (10 – 12%). Срещат се и планинско-ливадни и кафяви горски
почви по високите части на Стара планина.
В селищата на общината са запазени традиционните домашни производства на
сирене, мляко, ракия, вино, сладка и компоти. Традиционните земеделски практики в
голяма част от региона имат все още неосъвременен характер и употребата на химически
препарати и торове е много ограничена. Много от частните стопанства практикуват
биологично и природосъобразно земеделие по традиция.
И днес в Калофер и други селища местните хора все още ползват услугите на
воденици, дараци, бари и тепавици, задвижвани от вода. В Карловската долина
традиционно се отглеждат рози и лавандула. В южната част на региона има няколко
розоварни, които са туристическа атракция с висок потенциал.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм:
Карлово е град с важно значение през годините не само в Тракийската низина, но
и в страната. Предпоставки за това са както богатото културно-историческо наследство,
културното, религиозно и етническо многообразие на региона, така и общата визия за
развитието на града като модерен европейски град, град на традицията, модерността и
европейската перспектива, град на творчеството и иновациите, привлекателна и активна
туристическа дестинация.
С благоприятните си климатични условия, плодородни земи по течението на река
Стряма и нейните притоци, с минералните си извори, това късче от рая е привличало
заселници от най-стари времена. В археологическата карта на България този регион се
отличава с голяма концентрация на обекти и находки от праисторическата епоха и
такива, свързани с тракийската култура.
Най-старите следи от живот, открити в Горнострямската долина, датират от
новокаменната епоха (VІ хил. пр. Хр.). Селищни могили от неолита са открити при гр.
Карлово, гр. Баня, с. Дъбене, с. Каравелово, с. Климент и др.
През територията на днешната община Карлово са се пресичали основни и
второстепенни пътища, обуславящи до известна степен значимостта на тогавашните
селища, възниквали, процъфтявали и загивали, без дори някои да оставят имената си в
историята.
Своя разцвет и утвърждаване като важно културно, търговско и религиозно
средище в Централна южна България Карлово достига през Възраждането.
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Културни ценности:
А. Археологически обекти:
Археологическите обекти от национално и местно значение на територията на
община Карлово са над 100. Предвид популярността на Карлово като люлка на
българското Възраждане, археологическите ценности и останки от античната история,
запазени през вековете в региона, не са широко популяризирани и на тях не е обърнато
достатъчно внимание въпреки местното, национално и дори световното им значение. В
Карловския регион има регистрирани значителен брой археологически недвижими
културни ценности от различни епохи – праистория, Античност, Средновековие. Някои
от тях са проучвани и има възможност да бъдат консервирани и социализирани.
Една малка част от тях са:
 Римска пътна станция Субрадице и антично селище при с. Христо Даново,
 Антична и средновековна крепост при с. Христо Даново,
 Неолитно селище при гр. Баня,
 Раннобронзово селище в местността „Саровка“, с. Дъбене,
 Тракийско селище и светилище на хълма Момини гърди при с. Бегунци,
 Раннохристиянски църкви в Карловска община.
- Раннохристиянска базилика в местността „Папрат нива“, с. Васил Левски, в
землището на с. Войнягово в близост до трасето на римския път Ескус Филипопол през
Троянския проход.
- По Подбалканския римски път от Сердика за Черноморието в землището на с.
Иганово в местността „Аврамов орех“.
 Средновековно кале с. Васил Левски,
 Неолитно селище при с. Климент,
 Крепостта при с. Каравелово,
 Праисторическо селище (многослойно) в местността „Стеници“ при с.
Каравелово,
 Антична и средновековна крепост при с. Горни Домлян,
 Праисторическо и антично селище при с. Горни Домлян,
 Антични селища при с. Соколица,
 Късноантична крепост при с. Иганово,
 Късноантична и средновековна крепост при с. Богдан,
 Късноантична и средновековна крепост при с. Куртово,
 Голямото и Малкото кале при с. Климент – западно от селото над западния край
на язовира.
Архитектурно-исторически забележителности:
Историята на Карлово е неразривно преплетена с тази на зараждането и развитието
на българското Възраждане и освободителния процес в България. На територията на
община Карлово има множество действащи културни институции, съхраняващи
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националното и местното културно наследство – музеи, читалища, библиотеки и
художествени галерии.
Национален музей „Васил Левски“ – гр. Карлово
Родната къща на Апостола на българската свобода Васил Левски се намира в
западната част на Карлово близо до централния площад „20-ти юли“. Къщата е построена
в края на ХVІІІ век. Възстановена е през 1933 г. и е отворена за посещение като музей
през 1937 г. Представлява скромна сграда в стил, характерен за Ранното Възраждане.
Състои се от спалня, гостна, зимник, работилница и бояджийница. Възстановени са и
калдъръменият двор, чешмата с бистра старопланинска вода, чемширите и китната
градинка, дуварите, старата асма. Комплексът включва още експозиционна зала,
Чардаклиевата къща, Онбашиевата къща и параклиса „Всех святих болгарских“, където
се съхранява най-ценната реликва – косите на Апостола. Музеят на Апостола е включен
в „100-те национални туристически обекта“.
Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“
През 2014 г. в Карлово беше открит Архитектурен туристически комплекс
„Старинно Карлово“. Това са 5 къщи, паметници на културата, които общината
възстанови по проект и вече 4 години успешно посрещат туристи.
Къща „Бухалов хан“ е построена през 1850 г. и някога е била хан, където търговци
са отсядали да пренощуват. Къщата е с впечатляваща архитектура, автентично
обзаведена и с уникалния дух на старото време. В малките уютни стаички са обособени
занаятчийски ателиета, където майстори от Карловския занаятчийски еснаф представят
пред туристите тъкачество, плъстене на вълна, дърворезба, калоферска дантела и др. Посръчните имат възможност сами да сътворят нещо. Предлага се кафе на пясък с домашно
приготвено сладко, ракия и ликьор от рози. Организират се работилнички за малки и
големи – изработване на магнитчета и ключодържатели, боядисване на великденски
яйца, изработване на мартенички и др. Предлага се възможност, който желае, да облече
българска народна носия и да си направи снимка. Има данни, че Васил Левски е
провеждал тук някои от срещите на революционните комитети.
Гостоприемната „Патева къща“ е къща на цветята и билките. Тук могат да се
научат интересни факти за лечебните билки и розопроизводството. На мини дестилерия
може да се наблюдава извличането на различни етерични масла. Гостите могат да се
включат в работилнички за изработване на лечебни мехлеми, сапунчета, бродерия и
плетачество. Дегустира се билкова ракия и чай от рози. Обособена е и стая на царица
Роза, с нейните рокли, трон и корона. Малките момиченца могат да облекат рокля, да се
превърнат в малка мис Роза и да се снимат за спомен.
Къща „Райно Попович“ е къщата на учителя и книжовник Райно Попович. Тук
всеки турист може да изработи сам уникално свидетелство на автентична печатарска
преса от XIX век, да му сложи восъчен печат и да си го надпише на кирилица или
глаголица. В класната стая всеки може да пише върху пясък, да чете, да рисува камъчета,
да изработва картички.
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Къща „Белия двор“ очарова не само с прекрасния си двор, но и с богатата си
етнографска и художествена експозиция. Тук може да се рисува, моделира, да се
усвояват различни живописни практики. Провеждат се разнообразни демонстрации,
обучения и школи.
Патева Мааза – туристически информационен център
Построена е през 1863 г. от Васил Патев, наследник на известния търговец на
платове, колониални стоки и манифактура Патю Хаджиминчев. Сградата е обявена за
недвижима културна архитектурно-строителна ценност от национално значение през
1964 г. и художествена от местно значение през 1970 г.
Патевата Мааза е предвидена да работи като информационен център, където
посетителите могат да получат информация за комплекс „Старинно Карлово“, както и за
други забележителности в Карлово и региона.
Исторически музей – гр. Карлово
Историческият музей се намира в Стария град в една от най-представителните
сгради от епохата на Възраждането – някогашното петокласно мъжко училище,
построено през 1871 г. Това е мястото, където посетителят обогатява знанията си за
миналото на Карлово, за бурния живот на карловци през вековете, за бележитите
личности, родени в него. Богатата експозиция дава възможност да се проследи историята
на Карловския регион от праисторическата, античната и средновековната епоха.
Снимковият и картинен фонд представят промяната в архитектурния облик на града от
основаването му през ХV в. до наши дни. Изложби показват някои от занаятите,
изделията и инструментите, които са съществували в Карловско, представено е
развитието на образователното дело и участието на населението от околията в борбата
за църковна независимост. Специално внимание е отделено на дарителите от Карлово,
сред които и най-големите български благодетели, родени в града – Евлогий и Христо
Георгиеви.
Музейна експозиция „Даскал Ботева къща“ – Карлово
Музейната експозиция „Даскал Ботева къща“ се намира в родната къщата на даскал
Ботьо Петков – баща на безсмъртия поет и революционер Христо Ботев. Експозицията
съдържа възстановен интериор и фото-документална част, посветена на живота и делото
на изтъкнатия карловски просветител. За посещения се заявява в Историческия музей.
Музейна експозиция „Мазакова къща“ – Карлово
Експозицията представя карловския градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ
в. Експозиицята е изложена в къщата, строена от видния карловски просветител иконом
Христо Попвасилев. Всяка една от стаите е подредена тематично с изцяло оригинални
тъкани, облекла, мебели и др. от богатия етнографския фонд на музея. С много
оригинални експонати е представена традиционна кухня в карловски дом. Пресъздаден
е работен кабинет на Стефан Мазаков – общественик и народен представител от
Карловско. Показани са фини женски ръкоделия на характерния за Карловския край
занаят, претворен в самобитно българско изкуство – калоферската дантела.
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Исторически музей – гр. Клисура
Разположен е в центъра на града. Сградата е построена през 1926 г. в чест на 50годишнината от Априлското въстание и е архитектурен паметник на културата.
Музейната експозиция включва художествена галерия, бит, поминък и култура през
Възраждането и участието на Клисура в Априлското въстание.
Павурджиевата къща – гр. Клисура
Тук е показан градския възрожденски бит на Клисура от XIX век, а в двора е
възстановена домашна розоварна.
Къщата на Цана Козинарова – гр. Клисура
В нея се намира кладенецът, в който тя се хвърля заедно с четирите си деца, за да
избегне поруганието и жестоката смърт, като по този начин запазва честта на българската
жена.
Червенаковата къща – гр. Клисура
Първата сграда, построена след опожаряването през Априлското въстание. Тук са
посрещнати руските освободители на 10 януари 1878 г.
Национален музей „Христо Ботев“ – гр. Калофер
Съхранява личните принадлежности, документи, публикации, предмети на
изкуството и други материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев,
неговото семейство и сподвижници. Музеят е изграден на мястото, на което е била
построена последната къща на Ботьовото семейство.
Даскал Ботьовото училище – гр. Калофер
Намира се в горната част на центъра на Калофер. Първият етаж на училището е
превърнат в художествена галерия с картини, посветени на Калофер и Христо Ботев.
Вторият етаж e музей на просветното дело.
1.2. Архитектурно-строителни ценности:
Град Карлово:
 Исторически музей – Мазакова къща и Даскалботевата къща,
 Национален музей „Васил Левски“,
 Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“ – Бухалов хан,
Патева къща, Патева Мааза, къща „Райно Попович“, къща „Белият двор“,
 Църква „Успение на Пресвета Богородица“
 Църква „Свети Николай“.
Паметници:
 Паметникът на Васил Левски,
 Бюст-паметник на д-р Иван Богоров,
 Паметник на братя Евлогий и Христо Георгиеви,
 Бюст-паметник на Васил Караиванов,
 Паметник на свободата,
 Бюст-паметник на Христо Проданов,
 Паметник-чешма на Петър Юруков,
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Паметна плоча и чешма „Алтън чаир“,
Паметник на жертвите от политическото насилие след 9.09.1944 г.
Паметник на българските войни, загинали в борба срещу световния тероризъм.
1.3. Религиозни храмове и манастири
В община Карлово са запазени и съхранени редица религиозни материални и
нематериални ценности и реликви, даващи една стабилна база за развитието на
религиозния туризъм в общината. Православните храмове и параклиси се
характеризират с неповторимостта си както от архитектурна гледна точка, така и с
красотата и естетиката на изографисването и църковната дърворезба, преминаващи от
едно течение в друго.
Целта на пътуванията е запознаване с религиозни материални и нематериални
ценности и реликви, които провокират осъзнаване и осмисляне. В тази връзка може да
се направи паралел с особеностите на културния туризъм и с оглед на регистрираните
сходства, религиозният туризъм да бъде определен като подразделение на културния
туризъм. Религиозният туризъм е насочен към наблюдение на архитектурата,
иконописта, орнаментите в комбинация с цялостната атмосфера на духовност. Като
допълнение се считат специфичните особености на духовната обител – обреди,
религиозни празници, манастирска кулинария и други. Ползването на основните
туристически услуги – настаняване в манастир и местна кухня, засилват емоцията от
посещението на религиозния обект, като създават допълнителен аспект на
преживяването, различен от усещането в случаите на строго поклонничество.
Православни храмове в община Карлово:
Населено място
Наименование на храма
Година на
изграждане
гр. Карлово, ул. „27
Църква „Успение на Света Богородица“
1851
декември“ №2
гр. Карлово
Църква „Свети Николай“
1847
гр. Калофер, ул.
Църква „Успение на Света Богородица“
1848
„Даскал Ботьо“ №1
гр. Калофер, ул.
Църква „Въведение Богородично“
1862
„Хайдушка“ №9
гр. Калофер, ул. „25
Църква „Света Троица“
1717
–ти юли“№3
гр. Калофер,
Църква „Рождество Христово“
1869
ул.“ Севлиевска“
гр. Калофер, пл.
Църква „Свети Архангел Михаил“
1714
„Райко Даскалов“,
ул. „Севлиевска“
гр. Калофер, ул.
Църква „Свети Атанасий“
1842
„Никола Начов“
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гр. Баня, ул. „Розова
долина“
гр. Клисура, ул. „20
ти април“
гр. Клисура
с. Бегунци,
с. Богдан
с. Васил Левски
с. Ведраре
с. Войнягово
с. Горни Домлян
с. Домлян
с. Дъбене
с.Иганово
с. Каравелово
с. Каравелово
с. Климент
с. Куртово
с. Кърнаре
с. Мраченик
с. Пролом
с. Розино
с. Слатина
с. Соколица
с. Столетово
кв. Сушица, Карлово
с. Христо Даново

Църква „Св. Константин и Елeна“

1860

Църква „Свето Успение Богородично“

1886

Църква „Свети Никола“
Църква „Свети Атанасий“
Църква „Свети Атанасий“
Църква „Св. Св. Кирил и Методий“
Църква „Св. Св.Кирил и Методий“
Църква „Свети Димитър“
Църква „Архангел Михаил“
Църква „Св.Георги“
Църква“Св. Николай“
Църква „Св. успение Богородично“
Църква „Света Богородица“
Църква „Свети Архангел Михаил“
Църква „Свети Георги“
Църква „Св. Йоан Предтеча“
Църква „Свети Георги“
Църква „Св. архангел Михаил“
Църква „Света Троица“
Църква „Св. архидякон Стефан“
Църква „Свети Тодор Тирон“
Църква „Свети арх. Михаил“
Църква „Свети Димитър“
Църква „Свети арх. Михаил“
Църква „Света Троица“

1883
1865
1884
1853
1924
1848
1928
1864
1863

1955
1839
1835
1884
1884
1888
1894
1870 - 1876

Параклиси на територията на община Карлово:
Населено място
Вид на храма
Наименование на храма
гр. Калофер
Манастир, източно
Мъжки манастир „Рождество
православен
Богородично“
гр. Калофер
Параклис, източно
„Свети Пантелеймон“ –
православие
местност Бяла река
гр. Калофер
Параклис, източно
„Покров Богородичен“
православие
гр. Калофер
Параклис, източно
„Св. Илия“
православие
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гр. Калофер
гр. Калофер
гр. Калофер
гр. Карлово, кв.
Сушица
гр. Клисура

Параклис, източно
православие
Параклис, източно
православие
Параклис, източно
православие
Параклис, източно
православие
Параклис, източно
православие

„Свети Дамян и Козма“
„Свети Николай“
„Света Троица“
„Св. Пантелеймон“
„Свети Никола“

Църква „Света Богородица“ – гр. Карлово:
Църквата „Света Богородица“ е построена през 1851 г. от майстори строители от
Карлово и Брацигово, а изтъкнати зографи от Банско, Трявна и Самоков рисуват иконите
на храма. На северната стена на църквата карловският художник Дечко Тодоров
изработва стенопис, изобразяващ момент от ръкополагането на дякон Игнатий в
йеродяконски сан. Камбанарията на църквата е построена през 1897 г. на мястото на
хилендарския метох.
Църква „Свети Николай“ – гр. Карлово:
Църквата „Свети Николай“ е паметник на възрожденската архитектура. Издигната
е през 1847 г., а сред иконописците са Станислав Доспевски и Иван Зографски.
Камбанарията на църквата е построена през 1890 г. При тържествено биене на камбаните
ясно се чува името на църквата „Све-ти-Ни-ко-лай“. Тук през 1858 г. за първи път е
отпразнуван Денят на българската писменост. В двора на църквата се намира гробът на
Гина Кунчева – майката на Васил Левски.
Старата църква – гр. Клисура:
Намира се в югоизточната част на града. Тя е внушителна монументална сграда,
построена в града в средата на ХVІІІ в., и е една от първите разрушени сгради по време
на Априлското въстание. От това свято място на 20 април 1876 г. камбанният звън
възвестява началото на въстанието в Клисура.
Калоферският мъжки манастир „Св. Рождество Богородично“ – гр. Калофер:
Намира на около 7 км от гр. Калофер в северна посока. Манастирът е разположен
в живописна долина на брега на Бяла река, заобиколен от хълмовете на Стара планина.
На около 200 м зад манастира е входът на Национален парк „Централен Балкан“ и
комплекс „Бяла река“. Близо до Калоферски мъжки манастир се намира и екопътеката
„Бяла река“, която е част от комплекс „Бяла река“, включващ още бивак „Бяла река“ и
детски център за оцеляване сред природата „Джендема“.
Калоферският девически манастир „Въведение Богородично“ – гр. Калофер:
Намира се в балканското градче Калофер, на десния бряг на река Тунджа. От 1991
г. към манастира съществува и неделно училище, като занятията се провеждат в
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специално обзаведена стая всеки петък. Освен православно вероучение, монахините
преподават и църковно пеене на хора към неделното училище.
Възрожденската църква „Света Богородица“ – гр. Калофер:
В двора на църквата има скромна църковна килия. Тя е подслонила даскал Ботьо,
когато пристига в град Калофер, за да бъде учител. В нея е роден поетът Христо Ботев.
1.4. Фестивали и културни прояви:
Празник на розата – гр. Карлово:
Празникът на розата е един от най-забележителните празници в община Карлово,
посветен на красотата и цветята, пролетта и благоуханието на безценната карловска роза.
Традицията да се празнува води началото си от първите години на ХХ в. и с малки
прекъсвания продължава и до днес. В празничния ден градът се изпълва с красота и
настроение, танци и песни, с неустоимия аромат на нейно величество Розата. Празнува
се ежегодно през последната събота на месец май.
Празникът започва с ритуала „Розобер“ в розовите градини край града –
автентичен, идващ от миналото танц, с участието на самодейни фолклорни колективи от
община Карлово.
Звучат весели мелодии на гайдарски оркестър. Девойки и младежи в народни носии
демонстрират беритбата на розовия цвят. Гостите се посрещат с обредни хлябове и китка
от рози и здравец.
Кукерски танци внасят всеобщо оживление.
На фона на бавна мелодия на кавал от розовото поле се появява Царицата на розите,
която ще бъде коронясана от миналогодишната носителка на титлата.
Новата царица приветства всички присъстващи и ги приканва да откъснат розов
цвят от царството й. Гостите наблюдават завладяващия танц „Розобер“. Извива се
кръшно българско хоро.
От градините, чрез шествие, водено от Царицата на розите, празникът се пренася в
центъра на града, където фолклорни състави от общината и гостуващи групи завладяват
с песните и танците си.
Обособена е „Алея на розата“ с шатри, където се представят местни занаяти и
производства, свързани с розата.
Празникът продължава с демонстрация на розоварене в Историческия музей –
запознаване с процеса, през който преминава дъхавото цвете, за да се превърне в
прочутото по цял свят розово масло. Използват се автентични съдове от ХVІІІ век.
Гостите се черпят с гюлова ракия, ликьор и сладко от рози.
Еньовден, празник на лавандулата, етерично маслените растения и лечебни билки
– гр. Карлово:
Празникът се провежда в двора на Патева къща и къща „Бухалов хан“ от
Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“. Представя се богатството и
красотата на съхранената българска народна традиция – обичаи и ритуали, гадания и
предсказания, заклинания и благословии за здраве и берекет. Изпълняват се характерни
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песни и танци от карловския край, демонстрират се занаятчийски и зографски умения,
организират се творчески ателиета, изложба-базар на ястия от билки, дегустации и
лектории. Форум на производителите на етерично-маслени култури.
Кукерски празник в гр. Карлово:
По традиция в Карлово кукерските празници се провеждат в седмицата преди
Сирни Заговезни. С традиционни костюми, маски и обредни танци кукерите танцуват и
така прогонват „злите сили“, за да има богата реколта през годината. Кукерски състави
има в много карловски села и всички те се събират на площада в Карлово, за да
завладеят публиката със своите танци. Навсякъде облеклото, маските и игрите са
различни, но посланието им е едно и също – да гонят злото и зимата и да проправят път
на пролетта. Участват кукерски колективи от гр. Карлово – кв. Сушица, гр. Калофер, с.
Дъбене, с. Васил Левски, гр. Баня, с. Климент, с. Домлян, с. Горни Домлян, с.
Войнягово, с. Столетово, с. Каравелово, с. Соколица, с. Хр. Даново.
Празник на гр. Карлово и рождението на Васил Левски:
На този ден Карлово събира много родолюбиви българи от страната и чужбина.
Традиционни са вече литературното утро в дома на Дякона, литературният салон,
научните конференции, спортните състезания. Всяка година градът посреща
участниците в националния туристически поход „По стъпките на Апостола“.
Фолклорен фестивал „Столетово пее“:
Идеята за организирането на фолклорния празник идва през 2008 година, когато се
честват 80 години от създаването на читалището в с. Столетово. Оттогава всяка година
в китното карловско селце се провежда фолклорният фестивал „Столетово пее“.
Фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна се събират, за да
покажат богатството на българския фолклор. Два дни селцето се оглася с песни, танци и
весело настроение.
Празник на картофите в гр. Клисура:
Всяка есен около Димитровден малкото планинско градче посреща своите гости –
почитатели на най-древната земеделска култура – картофа. Всички се събират, за да
обменят опита и знанията си в областта на картофопроизводството и кулинарството, да
направят равносметка на постигнатото през годината и, разбира се, да се повеселят и
насладят на вкусните картофени специалитети. Малки и големи се включват в различни
конкурси – изявяват своята поетичност, сътворяват кулинарни приказки или пресъздават
красотата на нашата природа с помощта на естествени материали. С гордост представят
плодовете на своя труд от личните си стопанства.
1.5. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня:
Запазен е автентичният местен фолклор. Наличие на много и различни по характер
културни събития в селищата на региона. Традиционните занаяти и производства, като
производство на вино и ракия, млечни произведения и продукти, рози и розово масло,
могат да бъдат наблюдавани и практикувани от гостите и днес. Регионът предлага
разнообразна и вкусна традиционна местна кухня.
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Много от селищата в региона са известни занаятчийски центрове през XIX и
началото на XX век, и до днес. Опитът и традициите са запазени и продължават да се
развиват от наследници на старите майстори. В селищата на общината могат да се
наблюдават майстори, практикуващи традиционни занаяти – дърворезба, бъчварство,
тъкачество, изработка и декорация на хладно и огнестрелно оръжие, грънчарство,
медникарство, изработка на гайди, тъкачество, плетиво, прочутата калоферска дантела.
Къща „Бухалов хан“: в Карлово е център на занаяти и културни традиции. В
обособените занаятчийски работилнички майстори от Карловския занаятчийски еснаф
представят пред туристите тъкачество, плъстене на вълна, дърворезба, калоферска
дантела, бродерия и др.
Обичай „Пеперуда“ – с. Климент:
Обичаят „Пеперуда“ или „Дай, Боже, дъжд“ се играе от момичета, които ходят от
къща на къща, пеят песен – молба за дъжд, и играят. Песента е характерна само за обичая.
Културни институции
1.6. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища:
Самодеен театър „Елена Снежина“ – гр. Карлово:
Общинската художествена галерия в гр. Карлово има собствен статут и сграда.
Притежава повече от 700 художествени произведения (живопис, графика и скулптура)
на изявени български творци.
Народно читалище „Васил Левски“ – 1861 г.“ – гр. Карлово:
Една от най-старите културни институции. Обърнато към настоящето, то
продължава традициите на възрожденското читалище. Основано през 1861 г., със своите
шест самодейни състава, носители на многобройни престижни награди в страната и
чужбина, днес читалището се е превърнало в център за популяризиране на богатите
духовни традиции в културния живот на цялата община. Читалището разполага със
зрителна зала – 650 места, камерна зала – 120 места, лятно кино – 700 места,
репетиционни зали.
На територията на община Карлово има 23 действащи народни читалища.
Общинска библиотека – гр. Карлово е обществен, образователен, информационен
и културен център в библиотечно-информационното обслужване на населението на
територията на община Карлово. Културните инициативи на Общинска библиотека са
насочени към актуални събития и бележити дати както от национален мащаб, така и
свързани с Културния календар на община Карлово.
1.7. Творчески съюзи и организации
Младежки информационен център – Карлово
НПО „Младежки инициативи в Розовата долина“
Карловски комитет „Васил Левски“
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм:
Екопътеки и туристически маршрути:

58
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

Екопътека „Бяла река“ – гр. Калофер:
Екопътеката се простира на надморска височина от 570 до 630 м. Дължината й е
1,83 км. Разходката протича сред внушителната красота на Национален парк „Централен
Балкан“. Времетраенето е около час. Пътеката започва северозападно от гр. Калофер,
близо до Калоферския манастир. Началото на екопътеката е на около 280 м от външната
граница на Парка, близо до едноименния бивак. По осем дървени моста, трасето пресича
разпенените бързеи на планинската река и оформя своеобразна осмица с дължина 1 830
м и денивелация в най-високата си точка около 97 м. Маршрутът проследява ждрелото
на Бяла река. Минава се през бивак „Бяла река“, оттам пътеката продължава към хижа
„Рай“. Поставени са информационни табели, разказващи повече за животинските и
растителни видове, обитаващи парка. Могат да бъдат видени 11 уникални за района
растителни вида.
Екопътека „Здраве“ – с. Розино:
Пътеката е дълга около 3000 м и се простира на надморска височина от 590 до 814
м, вие се в Балкана и обхваща интересни места. Започва северозападно от с. Розино и
само след 15 минути разходка из красивата местност е изграден първият бивак.
Атрактивни пейки, масички и чешми, люлки и причудливи изобретения от природни
материали посрещат туристите. Продължавайки нагоре, пътеката ни отвежда до една от
природните забележителности на селото – скалният феномен „Булския камък“.
Представлява огромен камък, разположен върху по-малки. Друга природна
забележителност са „Човечетата“. Това са скали, намиращи се в Балкана над селото,
които, погледнати отдолу, приличат на малки човечета. Пред погледа ни се откриват
красиви панорамни гледки на Средна гора. По пътеката са изградени чешми и заслони,
създадени са условия за отмора и пикник сред природата. Среща се богата и
разнообразна растителност – дъб, бук, бор, ела.
Екопътека „Климент“ – с. Климент:
Екопътеката е с дължина около 18 км и е изградена в района на Същинска Средна
гора. Разходката започва от начална точка с. Климент до разкопките в местността „Козя
грамада“, под връх Фенера, и с разклонение до връх Орела. Пътеката е с денивелация от
500 до 1400 м н.в. По маршрута има изградени чешми, масички, пейки и огнища.
Подслон може да се намери в хижите „7-те партизани“ и „Фенера“. Маркировката е с три
ивици – две бели и една червена. Маршрутът не е много тежък и предлага истинско
съчетание на приятни емоции с опознаване на растителния и животински свят на Средна
гора.
Планински туристически маршрути :
І. Маршрут
ден 1: Карлово – Хижа „Хубавец“ (3 часа)
ден 2: Хижа „Хубавец“ – Хижа „Васил Левски“ (4 часа)
ден 3: Хижа „Васил Левски“ – Вр. Ботев (6 часа)
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ден 4: Вр. Ботев – Хижа „Рай“ (3 часа)
ден 5: Хижа „Рай“ – гр. Калофер (6 часа)
ІІ. Маршрут
ден 1: Сопот (лифт) – Хижа „Незабравка“ – Хижа „Добрила“ (1.5 часа)
ден 2: Хижа „Добрила“ – Хижа „Васил Левски“ (6 часа)
ден 3: Хижа „Васил Левски“ – Вр. Ботев – Хижа „Равнец“ (10 часа)
ден 4: Хижа „Равнец“ – гр. Карлово (2 часа)
(Вариант - две нощувки на х. „В. Левски“)
ІІІ. Маршрут
ден 1: Калофер – Хижа „Рай“ (6 часа)
ден 2: Хижа „Рай“ – Вр. Ботев – Хижа „Васил Левски“ (7 часа)
ден 3: Хижа „Васил Левски“ – Хижа „Хубавец“ (2 часа)
ден 4: Хижа „Хубавец“ – гр. Карлово (2.5 часа)
ден 5: Карлово – Исторически и културни паметници
ІV. Маршрут
ден 1: Карлово – Хижа „Балкански рози“ (3 часа)
ден 2: Хижа „Балкански рози“ – Хижа „Васил Левски“ (2 часа)
ден 3: Хижа „Васил Левски“ – Хижа „Добрила“ (6 часа)
ден 4: Хижа „Добрила“ – гр. Сопот (1 часа)
V. Маршрут
ден 1: Калофер - местността „Паниците“ (2 часа)
ден 2: м „Паниците“ – Хижа „Рай“ (4 часа)
ден 3: Хижа „Рай“ – Вр. Ботев – Хижа „Васил Левски“ (7 часа)
ден 4: Хижа „Васил Левски“ – Хижа „Хубавец“ (3 часа)
ден 5: Хижа „Хубавец“ – гр. Карлово (2.5 часа)
3. Винен и кулинарен туризъм:
Винарски комплекс Шато „Копса“ с хотелска част и два ресторанта.
Архитектурата и разположението на Шато Копса следва канона на замъците от
ранното Средновековие – внушителен каменен градеж върху възвишение, с обитаеми
овални кули в четирите края на основното тяло. В контраст на грубата каменна фасада е
изтънченият интериор. В избата се провеждат дегустации.
Винарска изба „Трагата“, Сопот – разполага с къща за гости и ресторант.
Фондация за биологично земеделие „Биоселена“.
4. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм:
Минералните води в курорта Баня водят началото си от няколко минерални извора.
В курорта има над 10 минерални извора. Водата е с общ дебит 30л/сек и температура 35
- 50,5°C. Водата е слабо минерализирана, хидро-карбонатна-натриева, флуорна. Освен
минералната вода в курорта има два басейна с лечебна кал.
Свойства на минералната вода:
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Една от основните съставките във водата е сярата. Лечението се извършва с
киснене. Водата не е подходяща за пиене. За наличие на сяра се разбира и от
специфичния мирис на водата. Ако се къпете със сребро, то става черно, но после лесно
се почиства със сода бикарбонат. Ако имате рани по кожата от скорошно охлузване, те
заздравяват много бързо.
Водата помага за лечение на:
 опорно-двигателния апарат – ставни заболявания, ревматизъм, болест на Бехтерев,
остеорартрози, артрити,
 заболявания на периферната нервна система и гръбначния мозък – неврити,
плексити, радиокулити, целулити,травми на периферната нервна система и
гръбначния мозък, менинго-миелорадикулити, следтравматични миелити,
 функционални заболявания на нервната система – невроза с изразен неврастеничен
синдром,
 гинекологични заболявания – хронични възпалителни процеси на яйчниците,
аднексити, метрити, ендометрити, перипараметри, безплодие вследствие
инфантилност на матката, овариална недостатъчност,
 хроничен колит и гастрит, стомашни язви,
 бъбречнокаменна болест,
 инфаркт на сърдечния мускул, хронични заболявания на сърдечния мускул и други.
5. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни:
Опознавателни маршрути за наблюдение на птици и растения:
Птици:
- Кърнаре – местността „Пешова мъка“ – заслон „Орлово гнездо“,
- с. Кърнаре – местността „Пешова мъка“ – хижа „Дерменкая“.
Растения:
- Калофер – х. „Рай“,
- Карлово – х. „Хубавец“ – х. „Равнец“,
- Хр. Даново – местността „Дамлъдере“ (образователен – за ученици).
Възможности за риболов:
- Язовир „Домлян“,
- Река „Стряма“,
- Язовир за спортен риболов – с. Столетово.
6. Планински и ски туризъм:
- Туристически маршрути, обособени от НП „Централен Балкан“
♦ Град Калофер – Параджика – връх Ботев,
♦ Село Христо Даново – местността „Дамлъдере“ – местността „Узунборун“ –
хижа „Козя стена“,
♦ Град Клисура – местността „Равна река“ – местността „Ветровити преслап“ –
хижа „Ехо“,
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♦ Град Карлово – хижа „Хубавец“ – хижа „Балкански рози“ – хижа „Васил Левски“
– местността „Баш мандра“ – хижа „Рай“ – местността „Параджика“ – гр. Калофер (12
часа),
♦ Село Кърнаре – град Троян (Троянски проход, Беклемето),
♦ Село Кърнаре – хижа „Дерменка“,
♦ Хижа Васил Левски – Пръскалото,
♦ Град Клисура – хижа „Вежен“ (по Клисурската пътека и зимен вариант през връх
Вежен),
♦ Хижа „Хайдушка песен“ – хижа „Козя стена“ – 2.30 часа,
♦ Село Христо Даново – хижа „Козя стена“ – 4.30 часа,
♦ Село Кърнаре – хижа „Дерменка“ – 3.30 часа,
♦ Хижа „Васил Левски“ – хижа „Рай“ – 4 часа
♦ Град Калофер – Калоферски манастир – 1.15 часа,
♦ Хижа „Тъжа“ – връх Ботев – 4.30 часа,
♦ Хижа „Рай“ – Рогачева пещера – 1 ч.
♦ Хижа „Рай“ – Калоферските Купени – 0.30 час
♦ Град Карлово – хижа „Хубавец“ – хижа „Балкански рози“ – хижа „Васил Левски“
– 4.30 часа,
♦ Еднодневен пешеходен маршрут Манастирски тур – 6 часа. Леко натоварващ
маршрут за запознаване с множеството църкви, манастири и параклиси на територията
на град Калофер,
♦ Двудневен пешеходен маршрут „Пътуване към Рая“: Калофер – местност
Паниците – хижа „Рай“ – връх Ботев – хижа „Рай“ – Калофер,
♦ Еднодневен пешеходен маршрут „Пътят към тихата обител“: Калофер – местност
„Паниците“ – Покров „Св. Богородица“ – местност „Паниците“ – Калофер,
♦ Маршрут „Към малкото манастирче” Еднодневен пешеходен маршрут
Манастирски тур – 6 часа. Леко натоварващ маршрут за запознаване с множеството
църкви, манастири и параклиси на територията на град Калофер,
♦ Двудневен пешеходен маршрут „Пътуване към Рая“ – Калофер – местност
„Паниците“ – хижа „Рай“ – връх Ботев – хижа „Рай“ – Калофер,
♦ Еднодневен пешеходен маршрут „Пътят към тихата обител“, Калофер – местност
„Паниците“ – „Покров на Св. Богородица“ – местност „Паниците“ – Калофер,
♦ Маршрут „Към малкото манастирче“.
7. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито):
Стадион „Васил Левски“ – Карлово, гр. Баня,
Тенис кортове – гр. Карлово, с. Дъбене, гр. Баня,
Фитнес на открито – парк „Стадиона“,
Фитнес зали – „Флекс“, „Олимпия“ и др.,
Плувни басейни в гр. Баня и гр. Карлово.
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8. Градски и развлекателен туризъм:
Парк „Здраве“,
Парк „Стадиона“,
Пешеходна зона и парк „Водопад“.
9. Бизнес и конгресен туризъм: има условия, но все още не е развит.
ІІІ. Туристическа инфраструктура
1. Средства за подслон и места за настаняване, хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинги, хижи
На територията на община Карлово са категоризирани общо 95 средства за подслон
и места за настаняване, разпределени както следва:
Хотели – 1 бр.
Семейни хотели – 10 бр.
Къщи за гости – 13 бр.
Самостоятелни стаи – 68 бр.
Балнеохотели – 1 бр.
Почивни станции – 2 бр.
Бунгала – 2 бр.
Туристически спални – 2 бр.
Хижи – 6 бр.
По населени места разпределението е следнато:
Калофер – 42 бр.
Баня – 34 бр.
Карлово – 15 бр.
В останалите населени места – 8 бр.
Хижи – 6 бр. + 2 бр. тур. спални
Според категорията, средствата за подслон и местата за настаняване се
разпределят по следния начин:
Една звезда – 65 бр.
Две звезди – 20 бр.
Три звезди – 14 бр.
Хижи – 6 бр. + 2 бр. тур. спални
Легловата база в цялата община е 1593 легла.
По населени места се разпределя така:
Карлово – 194 легла
Калофер – 418 легла
Баня – 447 легла
В останалите населени места – 85 легла
Хижи + тур. спални – 449 легла
Разпределението на легловата база по категории е следното:
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В обекти 1 звезда – 602 легла
В обекти 2 звезди – 228 легла
В обекти 3 звезди – 314 легла
В хижи и тур. спални – 449 легла
2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
Ресторант „Карлово“ – Карлово
Ресторант „Едно време“ – Карлово
Ресторант „Едит“ – Карлово
Ресторант „Ловен парк“ – Карлово
Ресторант „Ханът“ - Карлово
Ресторант „Ривър сайд“ – с. Каравелово
Ресторант „Нисана“ – Карлово
Ресторант „Фиеста“ – Карлово
Китайски ресторант „Диамант“ – Карлово
Пицария „Стандарт“ – Карлово
Пицария „Калипсо“ – Карлово
Пицария „Старо Карлово“ – Карлово
Сладкарница „Жутем“ – Карлово
Сладкарница „Неделя“ – Карлово
Пекарна „Патева мааза“ – Карлово
Дискотека „Опиум“ – Карлово
На територията на общината има достатъчно на брой заведения за бързо хранене,
кафенета и барове.
3. Основни зони за отдих и туризъм: Паркове, пешеходни алеи и екопътеки.
4. Туристически поток:
Статистика на
посетители в
туристическите
обекти:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общо:

НМ „Васил
Левски“ Карлово

45 260 бр.

47 670 бр.

54 760 бр.

53 840 бр.

201 530 бр.

Комплекс
„Старинно
Карлово“

4 539 бр.

9 926 бр.

10 463 бр.

8 605 бр.

33 533 бр.
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(работи от
1.08.2014 г.)
Исторически
музей Клисура

4 702 бр.

4 682 бр.

5759 бр.

4897 бр.

20 040 бр.

НМ „Христо
Ботев“ Калофер

24 248 бр.

37017 бр.

39606 бр.

37992 бр.

138 863 бр.

Исторически
музей Карлово

3 605 бр.

3 645 бр.

3 650 бр.

3 660 бр.

14 560 бр.

Брой нощувки, реализирани в средствата за подслон в община Карлово:
2014 г. – 58 678 бр.
2015 г. – 65 902 бр.
2016 г. – 68 027 бр.
2017 г. – 68 911 бр.
5. Туристически продукт:
Разработени туристически продукти:
Празник на розата,
Празник на Лавандулата,
Комплекс „Старинно Карлово“.
6. Информационно обслужване на туристите:
Общински туристически информационен център няма. През пролетта на 2019 г.
предстои да бъде отворен. Патевата мааза е предвидена да работи като информационен
център, където посетителите могат да получат информация за комплекс „Старинно
Карлово“, както и за други забележителности в Карлово и региона.
Екскурзоводските услуги на територията на общината не са с необходимото
качество. Екскурзоводи има по места в музеите, които обслужват само конкретния обект.
Няма екскурзоводи, които да обслужват туристите по определени градски маршрути.
За преминаване на планинските маршрути на Национален парк „Централен
Балкан“ са на разположение високопланински водачи с професионална екипировка.
7. Туроператори и туристически агенти:
Туроператори, които работят на територията на общината:
Юридическо лице Вид на Регистрационе Дата на
Седалище и Адрес на
тур.
н номер
заповедта
адрес на
мястото на
за издаване
упражнява
на
не на
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дейно
ст

регистраци
я

управление
то

дейността,
тел., факс,
ел. поща

„Адриатиклайнс“
ООД

ТА

РКК-01-6052

13.2.2008

Карлово,
ул.
„Теофан
Райнов“ №
6, ет.
приземен,
ст. 2

Карлово ул.
„Теофан
Райнов“ №
6, ет.
приземен,
ст. 2, тел.
0335/96314,
факс:
0335/96314,
e-mail:
adriatiklines
@adriatiklines.com

„Елфи Турс“
ЕООД

ТО,
ТА

5615

17.03.2006

София, ул.
„Люлин
планина“
№ 17

Гр.
Карлово,
ул. „Васил
Левски“ 34,
тел. 087
711 7077

„Синерджи“
ЕООД

ТО

РК-01-6499

02.3.2010

Калофер,
Карлово ул.
ул. „Стойко „Пазарна“
Гената“ 1
5

„Хермес
Холидейс“ АД

ТО,
ТА

РКК-01-5974

31.10.2007

София, р-н
„Триадица“
ул.
„Позитано“
№9 А

гр.
Карлово,
пл. „20-ти
юли“ № 2,
тел:
0878802271
,e-mail:
Daniela@he
rmesholiday
s.net
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8. Туристически организации:
Туристическо дружество „Васил Левски“ – гр. Карлово
Туристическо дружество „Хайдут“ – гр. Калофер
Туристическо дружество „Здравец“ – с. Климент
Туристическо дружество „Средногорец“ – с. Богдан
Туристическо еко дружество „Балкани“ – гр. Карлово
Спортен клуб „Диамант“ – гр. Карлово
Сдружение Българско ловно-рибарско дружество – гр. Карлово
Младежка инициатива за гражданско развитие на „Розовата долина“
Карловски комитет „Васил Левски“
Екогласност
Сдружение „Хармония“ - Централен Балкан
ІV. Туризмът в общинската политика
Приет е Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
Приета е стратегия за Културен туризъм в община Карлово.
Изграден е и функционира Консултативен съвет по туризъм.
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.):
Кмет;
Заместник кмет;
Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“;
Главен експерт „Туризъм“;
2. Развитие на човешките ресурси в туризма:
В областта на туризма в община Карлово работят: главен експерт, главен
специалист и аниматори в туризма. Периодично се включват в различни обучителни
курсове.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината:
- подобряване качеството на живот,
- подобряване на туристическия продукт,
- създаване на заетост,
- стимулиране на местното предприемачество,
- стимулиране на развитието на търговията, транспорта, селското стопанство и др.
отрасли на икономиката,
- задоволяване на различни социални потребности,
- създаване на условия за развитие и стимулиране на международния културен
обмен,
- повишаване на образованието и квалификацията на участниците в туристическия
процес.
4. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни:
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Ресурсите за развитие на туризма в община Карлово съчетават разнообразие от
уникална природа, съхранено културно-историческо наследство, характерни за
планината традиции и практики, традиционно земеползване, привлекателни
природни ландшафти и благоприятен климат,
Благоприятното географско положение на общината предоставя възможности за
лесен достъп на посетители и туристи. Тя е в центъра на България, близо до
големи градове, като София, Пловдив и Стара Загора, и до градове с богато и
уникално културно-историческо наследство (Габрово, Казанлък, Хисаря, Велико
Търново).
Съществуващата
обща
инфраструктура
–
пътища,
комуникации,
електроснабдяване, водоснабдяване е добре развита. Създадени са
информационни туристически центрове.
Наличните туристически маршрути се поддържат и използват.
Основната туристическа инфраструктура в населените места предоставя места за
настаняване и хранене на туристите. Едновременно с това съществуват условия
за активен спорт и разнообразяване на свободното време – минерални басейни,
игрища за футбол и баскетбол, тенис кортове, зали за фитнес и др.
Съществуващите туристически сдружения и създаденият консултативен съвет за
туристическо развитие към кмета на общината подпомагат разработването на
програми за развитие на туризма според изискванията на Закона за туризма.
Слаби страни:
Не са използвани всички възможности на културните ресурси за включване в
туристически продукти в смисъл, че не са социализирани и интерпретирани.
Общата инфраструктура в региона се нуждае от подобряване и от по-добро
поддържан – водоснабдяване и канализация, улично осветление, управление на
отпадъците, пътища между населените места и др. Туристическата
информационна инфраструктура в населените места и между населените места
трябва да бъде развивана.
Маркетингът и рекламата на община Карлово не са достатъчно организирани и
координирани и не се осъществяват системно, целенасочено и ефективно.
Слаба страна на човешките ресурси е липсата на достатъчна информираност и
разбиране за същността на устойчивия туризъм. Професионалната квалификация
на предприемачите, уменията и нагласите за обслужване на туристите, както и
чуждоезиковите умения се нуждаят от развитие.
В областта на бизнеса липсват традиции във взаимодействията и партньорствата.
Тази слаба страна характеризира и водещото взаимодействие между
институциите и неправителствените организации.
Слаба страна на съществуващите туристически продукти е недостатъчното
количество и качество на специализирани интерпретативни програми, които
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отразяват съвременните тенденции на предлагане на информация и
преживявания.
Част от базата за настаняване на туристи се нуждае от подновяване и
осъвременяване.
Институционалното ниво на развитие на устойчивия туризъм се нуждае от
развитие на местния и регионалния професионален капацитет за управление на
промените в туристическото развитие, а там, където няма такива институции – и
от създаване на такива.
Възможности:
Съществуващите природни и културни ресурси са основа за разработване на
много потенциални туристически атракции и нови туристически продукти.
Наличието на цялостна държавна политика за управление на околната среда,
наличието на Национална програма за териториално развитие, на национални
стратегии за икономическо развитие и провеждащата се децентрализация и
реформа на местното управление повишават възможностите за развитие на
политики на местно и регионално ниво в областта на управлението на устойчивия
туризъм
През последните години туризмът в България е във възход. Тази обща тенденция
създава цялостна среда за развитието и маркетинга на специфичните
туристически продукти на устойчивия туризъм, основаващ се на природните
атракции. Разширяването на пазара изисква разнообразяване на продукта и по
този начин създава благоприятни условия – търсенето стимулира предлагането.
Международните тенденции в развитието на туризма са благоприятни за
предлагането на продукти на устойчивия туризъм. Инициативата за обявяване на
Международна година на екотуризма и легитимирането на тази индустрия,
произтичащо от Квебекската декларация (2002 г.), дават мощен тласък за
развитието на устойчив туризъм в международен план.
Развитие на различни форми на туризма (планински, екологичен, зимен, селски,
балнеотуризъм, екстремен);
Заплахи:
Глобалните промени в климата, замърсяването на въздуха и водите, изсичането
на горите, бракониерството, иманярството могат да предизвикат сериозни
промени в ресурсите за развитие на устойчивия туризъм.
Съществена заплаха е неразбирането на необходимостта от опазване на
природното и културното наследство от страна на местната общност, което би
довело до осезателно намаляване на възможностите за развитие на устойчиви
туристически форми.
Потенциална заплаха са големите инфраструктурни проекти в региона, които
също могат да увредят ресурсите, както и тенденцията за изграждане на големи
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туристически обекти, които има опасност да сменят профила на туристическата
индустрия в региона.
Липсата на проучвания за „поемния“ капацитет на туристическите места
/ресурсни центрове и за границата на допустимата промяна на обкръжаваща
природна и екологична среда, на обществения, културния и икономическия живот
в общината.

V. Приоритети и перспективи за развитието на туризма в община Карлово
Приоритет 1. Подобряване и изграждане на туристическата инфраструктура.
1.1. Доизграждане на екопътека на здравето – село Розино
Очаквани резултати: Създаване на туристическа атракция. Повишаване на
туристопотока.
1.2. Изграждане на екопътека в местността „Св. Кирик“ – гр. Калофер
Очаквани резултати: Създаване на туристическа атракция. Повишаване на
туристопотока.
1.3. Изграждане на пътека на здравето до местността „Кръста“ – гр. Карлово,
създаване на нови атракции и облагородяване на местността
Очаквани резултати: Създаване на туристическа атракция. Повишаване на
туристопотока
1.4. Изграждане на екопътека до връх „Гиндер“ – гр. Клисура
Очаквани резултати: Създаване на туристическа атракция. Повишаване на
туристопотока.
1.5. Изграждане на парк в местността „Беш Бунар“ – гр. Карлово с пешеходни
и велоалеи, зелени площи, спортни площадки, въжен град, открита сцена за
културни мероприятия и места за пикник
Очаквани резултати: Подобряване на облика на Карлово и на социалния живот
на жителите на общината. Възможност за развитие на спорта и туризма. Създаване на
условия за провеждане на културни мероприятия. Изграждане на туристически атракции
в региона. Увеличаване на туристопотока. Създаване на атракция и развлекателен кът за
ученици, младежи и семейства с деца.
1.6. Приспособяване на вилата на братя Евлогий и Христо Георгиеви като
културен център
1.7. Изработване и поставяне на туристически информационни табла
Очаквани резултати: Създаване на двустранни, светещи карти на града с
отбелязани туристически обекти, забележителности и легенда за тях.
1.8. Изготвяне на указателни табели за туристическите обекти
Очаквани резултати: Предоставяне на по-добра информация на гражданите за
конкретната забележителност.
1.9. Проектиране на велосипедна алея между Карлово и Баня
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Очаквани резултати: Възможнст за алтернативно придвижване между двата
града. Развитие на спорта и туризма.
1.10. Атрактивно осветление на водопад „Сучурум“
Очаквани резултати: Изграждане на туристически атракции, подобряване на
облика на природната забележителност и предоставяне на възможност водопадът да
бъде наблюдаван в различни цветни светлини. Увеличаване на туристопотока.
1.11. Възстановяване на римския път (Траянов път) – Пловдив – Черноземен –
Иван Вазово – Христо Даново – Анево – Троян
Очаквани резултати: Развитие на алтернативен туризъм и разнообразяване на
туристическия продукт. Подкрепа за по-слабо развитите туристически локализации с
висок потенциал; положителен ефект върху туристическия бизнес в района; подобряване
на икономическото развитие в региона.
1.12. Изграждане на инфраструктура до обект „Тракийски градски център с
царска резиденция VІ-ІV в. пр. Хр.“ при с. Васил Левски, консервация и реставрация
на разкритите структури
Очаквани резултати: Увеличаване на броя на туристите в региона. Развитие на
алтернативен туризъм и разнообразяване на туристическия продукт.
1.13. Проучване и реставрация на Карловското кале в местността „Беш
бунар“ – гр. Карлово
Очаквани резултати: Увеличаване на броя на туристите в региона. Развитие на
алтернативен туризъм и разнообразяване на туристическия продукт.
Приоритет 2. Създаване на условия и стимулиране на развитието на туризма.
2.1. Периодични срещи с туристически предприемачи и туроператори
Очаквани резултати: Маркетинг и реклама на общината. Повишаване на броя на
туристите.
2.2. Организиране на ежегоден експедиентски инфотур.
Очаквани резултати: Маркетинг и реклама на общината. Повишаване на броя на
туристите.
2.3. Популяризиране на празниците в община Карлово: Празник на розата;
Празник на Лавандулата, Кукерски фестивал; Празник на картофа в гр. Клисура;
Празник на дантелата в гр. Калофер; „Столетово пее“ – с. Столетово
Очаквани резултати: Повишаване на броя на туристите. Развитие на фолклорен
туризъм.
2.4. Провеждане на исторически възстановки – Априлското въстание,
Освобождението на гр. Карлово и др
Очаквани резултати: Повишаване на броя на туристите. Реклама на дестинацията.
2.5. Обособяване на алея на занаятите по време на Празника на розата,
Празника на Лавандулата и Празника на града
Очаквани резултати: Повишаване на броя на туристите. Реклама на дестинацията.
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2.6. Развитие на алтернативни форми на туризъм – селски, СПА, ловен,
археологичен, фолклорен, винен и др
Очаквани резултати: Развитие на устойчиви форми на туризъм.
Приоритет 3. Развиване и популяризиране на възможностите за туризъм
3.1. Изработване на рекламни материали за туристическите обекти в
общината
Очаквани резултати: Подобряване на рекламата и утвърждаване на община
Карлово като туристическа дестинация. Информираност на туристите. Повишаване на
броя на туристите.
3.2. Активна рекламна и маркетингова кампания на комплекс „Старинно
Карлово“
Очаквани резултати: Подобряване на рекламата и утвърждаване на община
Карлово като туристическа дестинация. Информираност на туристите. Повишаване броя
на туристите.
3.3. Активна рекламна и маркетингова кампания на Празника на розата и
Празника на лавандулата в Карлово
Очаквани резултати: Подобряване на рекламата и утвърждаване на община
Карлово като туристическа дестинация. Информираност на туристите. Повишаване на
броя на туристите.
3.4. Участие в национални и международни туристически борси
Очаквани резултати: Подобряване на рекламата и утвърждаване на община
Карлово като туристическа дестинация. Информираност на туристите. Повишаване на
броя на туристите.
3.5. Активно медийно присъствие – в специализирани издания, интернет
сайтове и портали
Очаквани резултати: Подобряване на рекламата и утвърждаване на община
Карлово като туристическа дестинация. Информираност на туристите. Повишаване на
броя на туристите.
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ОБЩИНА КРИЧИМ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в т. н.
Северна Родопска яка. Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле и е разположена
в подножието на северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините
Стамболийски, Перущица, Родопи, Девин и Брацигово. На територията на общината
освен град Кричим няма други населени места. Град Кричим (230 м н.в. и площ 250 ха)
се намира на около 20 км югозападно от областния център – гр. Пловдив.
Общината има благоприятно географско положение с отдавна формирани
икономически и административни връзки с община Родопи, със съседните общини –
Стамболийски и Перущица, и с областния център – гр. Пловдив.
Територията е 54 895 дка, като най-голям е делът на горските земи – 28 410 дка,
следван от земеделските земи – 19 758 дка и земи за добив на полезни изкопаеми – 2925
дка.
Транспортна система:
Пътната инфраструктура на общината е добре изградена. Транспортното
обслужване на общината със съседните общини се осъществява чрез републиканска
(третокласна) и общинска (бивша четвъртокласна) пътна мрежа.
Републиканската пътната мрежа в община Кричим включва пътища с обща
дължина 23, 460 км, като общата им дължина в границите на гр. Кричим е 3,088 км. Това
са:
- Трети клас път ІІІ-866 Девин - Кричим - Стамболийски. В границите на общината
пътят е с дължина 20,470 км, а габаритът на пътното платно е променлив – от 5,60 до 9,20
м извън населеното место и 12,80 м в чертите на гр. Кричим. По този път се осъществява
връзката със съседните общини Девин и Стамболийски.
- Трети клас път ІІІ-8602 Пловдив - Перущица - Кричим. В границите на общината
пътят е с дължина 2,990 км, а габаритът на пътното платно е променлив от 7 м до 9,20 м.
Състоянието на пътната настилка по данни на годишния отчет на ОПУ Пловдив за 2012
г. се променя от добро в някои участъци до средно и лошо в други участъци. По този път
се осъществява връзката със съседните общини (Родопи и Перущица).
На територията на община Кричим общинските пътища са с обща дължина 4,003
км.
- път № PAZ 1041, с наименование (ІІІ-375, Бяга - Исперихово) - Козарско – граница
общ. (Брацигово - Кричим) - Кричим /ІІІ – 866/. Този път осигурява пътната връзка със
съседната област Пазарджик.
- път № PDV 1100, с наименование /ІІІ-866/ Кричим - ж.п. гара Кричим.
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Железопътна инфраструктура:
През територията на община Кричим преминава 18-та жп линия Стамболийски Пещера, от жп км 0+000 в гара Стамболийски до км. 13+000 в междугарието Кричим Брацигово (граница с област Пазарджик). В тази част от жп линията е спирка Куртово
Конаре и гара Кричим. Железопътната линия е единична и не е електрифицирана.
На територията на община Кричим е развит главно автомобилният и по-малко
железопътният транспорт. В този вид и структура транспортът удовлетворява
потребностите на общинската икономика.
Съществуващият железопътен транспорт не е особено натоварен, а и не се използва
достатъчно. Перспективите пред жп гара „Кричим“ изцяло са свързани с бъдещото
развитие на жп линията „Стамболийски – Пещера“. Независимо от сегашното състояние
на жп транспорта, той се явява важен фактор за развитие на общинската икономика и
следва да се използва по-интензивно.
Б. Природни ресурси:
Релефът: на общината е равнинен, с преход към склоновете на планината.
Климатът: на общината попада в преходноконтиненталната климатична област,
разположена на север от Родопския масив, характеризираща се със значително по-мека
зима и сравнително сухо лято. Снежната покривка се задържа средно около 25 - 30 дни
през годината. В целия район пролетта настъпва рано. Температурата на въздуха бързо
се повишава и в началото на април средната денонощна температура надвишава 10 12°С. Средната продължителност на слънчевото греене е около 2260 часа
средногодишно. Това оформя и термичния режим – средногодишната температура е
около 12°С, като юлската средна температура е около 23°С, а януарската – около 0,5°С.
Температурните инверсии са с изключително висока честота и обхващат около 80%
от въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на община
Кричим. Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо
увеличаване на атмосферните замърсители.
През пролетния сезон падат обилни валежи, които оказват благотворно влияние за
развитието на земеделските култури. За лятото са характерни високи температури – 32 35°С, като валежите са редки и има чести засушавания. Най-голям недостиг на влага за
земеделските култури се изпитва през юли и август. В същото време близостта до
планината създава прохлада и намалява влиянието на континенталния климат,
характерен за Пазарджишко-Пловдивското поле.
Преобладават ветровете със западна посока. Характерни за територията на община
Кричим са ветровете, които се появяват по планината, по течението на река Въча.
Хидроложка система: община Кричим попада в Източнобеломорския район. През
територията на община Кричим протича река Въча, която е главен водоизточник за
общината. Тя събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите „Въча“
и „Кричим“. Реката е оформила своеобразна тераса, която формира равнинната част на
територията на общината.
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В близост до град Кричим е изграден един от най-големите хидроенергийни
комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча“ и „Кричим“. Те дават
двигателна сила на четири водно-електрически централи, превръщайки общината във
важен водно-енергиен източник.
Преминаването на реката през територията на общината и самия град Кричим
оказва благоприятно влияние в икономическо, екологично и в урбанистично отношение.
Почви: В общината са разпространени главно алувиални почви. Този тип почви
се отличават с лек механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав
строеж и малко съпротивление при обработка и благоприятен въздушен режим. Върху
тях много добре виреят зеленчуци и овощни насаждения. Това е природна даденост,
която е благоприятна за развитие на ефективно селско стопанство.
По северните склонове на Родопите почвите са с тънък хумусен слой, поради което
не са залесени и нямат съществено икономическо значение.
Почвите в района на общината са чисти. Няма данни за замърсени земеделски земи
от промишлени дейности, за замърсени почви вследствие на напояване. Причина за
доброто екологично състояние на почвите е липсата на активна промишлена дейност,
както и на интензивна селскостопанска дейност. На територията на общината няма
складове за съхранение на негодни и забранени за употреба продукти за растителна
защита.
Ерозията не е съществен проблем за почвите на общината, тъй като 62% от тях са
с „много слаб ерозионен действителен риск“, 6% от територията на общината е с „умерен
действителен риск“ на проявление на водоплощна ерозия.
Подземни природни богатства:
В землището на общината не са открити полезни изкопаеми, с изключение на
кариерни материали. Кариерата е разположена на север от град Кричим и задоволява
потребностите на строителството.
На територията на общината има минерален извор. Неговата вода се характеризира
като изотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна калциево-натриева, без
санитарно-химични признаци на замърсяване. Натуралната минерална вода от
минерален водоизточник „сондаж № 1“, находище на минерална вода „Кричим“, град
Кричим, община Кричим, Пловдивска област, може да се използва за питейно
балнеолечение и балнеопрофилактика при отстраняване на микробиологичното
замърсяване. Дебитът на водата е около 0,63 литра за секунда, температурата й е 32°С.
Засега минералният извор не се използва ефективно и икономическото му значение на
общината е малко.
Селското стопанство: в община Кричим изпълнява важна роля за цялостното й
развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция, през
последните няколко години този отрасъл остава главен източник на доходи за по-голяма
част от населението на града. Един от основните проблеми на сектора е негодността на
хидромелиоративната мрежа за експлоатация. Необходими са усилия за решаване на
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проблемите, свързани с напояването, и по-точно на възстановяване на поливното
земеделие.
В община Кричим е развито и животновъдството – отглеждат се говеда, свине,
овце, кози. Птицевъдството е представено главно с отглеждането на кокошки, петли и
пилета. Бъдещите планове на общината са насочени към извеждане на отглежданите
животни извън града, с цел опазване на градската среда от замърсяване и спазване на
ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти. Перспективите за
развитието на селското стопанство са в сферата на:
а) трайни насаждения – чрез създаване на нови масиви от овощни насаждения
(ябълки и череши);
б) засилване на позициите на зеленчукопроизводството;
в) развитие на пчеларството.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
1. Култура
В съответствие с изискванията на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 89
/1996г.), в община Кричим като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в
Окръжен съд – Пловдив е регистрирано Народно читалище „Пробуда – 1912 г.“.
Читалището в община Кричим планира и организира дейността си съгласно ЗНЧ и
общинския културен календар. То е институцията, която подготвя културните
мероприятия от общински характер, свързани с историята на България, официалните и
религиозно-обредните празници и традициите, свързани с тях. В изпълнение на своите
цели и задачи, читалището:
- урежда и поддържа общодостъпна библиотека, читалня, фото-, фоно- и
филмотека;
- развива и подпомага любителското творчество;
- организира школи, кръжоци, курсове и клубове, кино- и видеопоказ, празненства,
концерти и чествания, младежки дейности;
- събира и разпространява знания за родния край;
- създава и съхранява музейни колекции;
- осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както
и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на
свободното време на децата.
Община Кричим представя кандидатурата на библиотеката към НЧ „Пробуда –
1912“, гр. Кричим, за участие в проект „Глоб@лни библиотеки – България“. Същата е
одобрена и е последвало подписване на договор за изпълнение на проекта. През периода
май - септември 2010 г. са оборудвани 3 работни станции за потребители в читалнята на
библиотеката, което дава възможност за връзка с интернет пространството, както и до
периферна техника. Така библиотеката е превърната в съвременен, обществен
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информационен център, в който се извършват дейности, насочени към специфични
групи – социално слаби, безработни и деца.
Туризмът в общината е слабо застъпен, но това не означава, че туристическите
ресурси са ограничени. Налице е голям потенциал за развитие на туризъм, който обаче
не е усвоен в достатъчна степен. Развитието на алтернативни форми на туризъм, като
религиозен, културен, селски, опознавaтелен, е предизвикателство за общинската
администрация и туристическия бизнес. На интернет страницата на общината са
публикувани материали, които не само да представят, но и да популяризират природните
забележителности на района.
Екопътеката, водеща до вилна зона „Черешово“ се поддържа в много добро
състояние от общината. Районът е изключително подходящ за туризъм, фотолов, вело- и
мототуризъм.
Културно-историческото наследство на територията на общината е изключително
богато и в същото време с неусвоен икономически потенциал. В историята на България
Кричим се споменава като средновековна крепост, владяна от българите през различни
епохи. В землището на общината има останки на две крепости, „Иванково кале“ и
„Малкото градище“, или „Драговец“. В близост до „Малкото градище“ се намира
изключително ценният средновековен надпис, изсечен с длето върху голяма овална
скала, наречен „Кричимския надпис“, свързан със завладяването на Кричим от Цар Иван
Асен ІІ, през 1230 година.
На 3-4 км източно от Кричим се намира средновековната крепост „Юстина“. Следи
от стари селища има и в западните поли на Пещерника, в местностите „Куницата“,
„Бобище“ и „Гергьовец“.
Останките от манастира „Свети Врач“ се намират на родопския връх Клисура над
град Кричим. Построен по времето на Алексий Слав, манастирът е разрушен при
масовото помохамеданчване на Родопите през 1657 г. Възстановен от местното
население, манастирът е опожарен при погрома на Априлското въстание. Известен в
миналото под името „Успение на Св. Богородица“, манастирът е разположен в
Равногорския рид на Баташка планина от Западните Родопи, на левия бряг на река Въча
на около 5 км южно от Кричим по шосето за Девин. След възобновяването на
монашеския живот в обителта през 2006 г. манастирът е посветен на Рождеството на
Пресвета Богородица по настояване на покойния Пловдивски митрополит Арсений (1932
– 2006 г.) Обявен е за паметник на културата.
През турското робство манастирът е бил важно културно и просветно средище.
Молебственият и ктиторски надпис върху мраморната плоча на чешмата при манастира:
„С изволението на Отца и изпълнението на Сина и съдействието на Светия дух направи
се тази чешма през лето 1592 г. от ктитора Илия, по времето на игумена Онуфрий. Бог
да го прости“, свидетелства за запазването на българския характер на селището и през
този период. В горния край на красиво оформената плоча има кратък надпис: „От
богохранимото село Батак“, а под него стилизирано „Исус Христос Победител“ и два
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пауна с преплетени шии. Според местните предания през ХVII в. манастирът е бил
любимо място на легендарния Страхил Войвода. Отсрещните планински ридове, където
се подвизавала дружината му, носят и досега името Страхилови чардаци. В днешния си
вид манастирът „Свето Рождество Богородично“ представлява комплекс от еднокорабна,
едноапсидна църква, с жилищна сграда и красива каменна чешма. В непосредствена
близост до него е Кричимският минерален извор, чиято лечебна вода е много полезна за
лекуване на повърхностни кожни рани. Град Кричим е едно от няколкото селища в
Пловдивския край, които през Ранното Възраждане (1736 - 1762 г.) са имали килийни
училища в манастирите.
През 2008 г. за община Кричим са отпуснати средства за ремонт на храм „Св.
Безсребърници Козма и Дамян“ и Джамията, които са много стари.
Съществуват и други исторически обекти от по-ново време. Всичко това дава
възможности за развитие на сериозна туристическа дейност. Биха могли да се
предприемат действия за регистриране на съществуващите исторически паметници на
територията на общината като паметници на културата.
Спортен туризъм: Като основен инструмент за прокарването на общинската
политика за спорта, стадионът „Христо Ботев“ се е превърнал в основно място за
провеждане на спортни мероприятия на открито. На футболното игрище целогодишно
се провеждат тренировки на 3 отбора по футбол (ФК – Мъже, ФК – Юноши младша
възраст от 14 годишни до 16 годишни и ФК – деца от 10 до 12 годишна възраст.). От
спомагателните игрища по волейбол и баскетбол се възползват училищата на
територията на града за провеждането на своите спортни празници и състезания.
Учебните заведения имат изградени и функциониращи физкултурни салони, където се
провеждат занятията по физическо възпитание и спорт. През 2015 г. е открита
площадката за фитнес на открито, ситуирана в парк „Ливингстън“. На площ от 114 кв. м
са монтирани 7 броя фитнес съоръжения: Buterfly преса, лежанка „2 в 1“, кростренажор,
успоредка, лост – единичен, пейка – мултифункционална, и тенис маса, положени върху
специална ударопоглъщата каучукова настилка. Учениците от СУ „П. Р. Славейков“ в
гр. Кричим имат възможност редовно да се занимават със спортна дейност, като за целта
на територията на учебното заведение са сформирани спортни клубове по бадминтон,
волейбол и футбол, които редовно участват в областни и зонални ученически игри.
През 2017 г. са проведени и тренировки на участниците в Общински детски и
младежки Киокушин карате клуб, треньорът на който е световен шампион по Киокушин
карате. Тренировките се провеждат три пъти седмично, във вторник, сряда и четвъртък.
Децата са 20 на брой на възраст от 11 години до 18 години, всички са картотекирани в
Българската федерация „Киокушин карате“ и през 2017 г. всички са защитили Х-та
степен – оранжев колан.
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III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
На територията на община Кричим има 1 къща за гости и 1 хотел, който се намира
малко извън града. В общината има 9 заведения за хранене и развлечения, няма пицарии,
пекарни и дискотеки. Няма туроператори и туристически агенти, както и туристически
организации.
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
В община Кричим има един експерт, който е назначен да отговаря за туризма в
града.
SWOT анализ:
Силни страни

Слаби страни

Важно географско разположение;
 Благоприятни климатични условия;
 Богати горски ресурси;
 Подходящи за земеделие почви;
 Наличие на минерални извори;
 Висок процент на слънчеви дни;
 Богата флора и фауна;
 Опит и традиции в растениевъдството и
животновъдството;
 Богато културно- историческо
наследство, подходящо за развитие на
туризма;
 Капацитет за усвояване на средства и
управление на проекти от Оперативните
програми и Програмата за развитие на
селските райони;
 Изградена телекомуникационна и
пощенска мрежа;
 Добри параметри на основните
компоненти на околната среда;
 Липса на сериозни източници на
замърсяване;
 Наличие на богата флора и фауна и
защитени територии.

 Неравномерни валежи;
 Бедни полезни изкопаеми (само инертни
материали);
 Разпокъсаност на собствеността върху
земята;
 Липса на организирани пазари, борси,
изкупвателни пунктове;
 Недостиг на квалифицирани кадри за
икономиката;
 Ниска конкурентоспособност на
местните продукти от хранителновкусовата и дървообработвателната
промишленост;
 Ограничени пазари;
 Липса на местни структури,
подпомагащи бизнеса;
 Неразработени туристически ресурси;
 Ниски доходи;
 Ограничени възможности за трудова
реализация;
 Висока миграция към гр. Пловдив,
столицата и чужбина;
 Неразвит НПО сектор;
 Неразвит масов спорт и отдих;
 Слаба инициативност на населението и
особено на младото поколение;
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 Липса на система за контрол на
състоянието на компонентите на
околната среда;
 Недостиг на финансови средства за
екологични дейности.
Възможности




















Развитие на екологично земеделие и
екологични производства;
Развитие на туризма в подходящи
форми;
Разработване на алтернативни
енергийни източници;
Участие в национални и
международни програми с проекти в
областта на природните дадености и
ресурси;
Внедряване на високотехнологични
производства и иновационни
продукти;
Достъп до нови пазари;
Усвояване на средства от фондовете
на ЕС и други донорски програми;
Увеличаване на кредитния ресурс в
банковия сектор и разнообразяване на
услугите;
Благоприятна данъчна политика;
Адекватна нормативна уредба и
процедури по административното
обслужване на бизнеса;
Участие в национални и
международни програми и проекти;
Увеличаване на бюджетните средства
за капиталови разходи;
Привличане на външни инвеститори;
Газификация и използване на
възобновяеми енергийни източници;
Използване на съвременни технологии
в телекомуникациите (цифровизация,

Заплахи














Неблагоприятни промени в
климатичните фактори;
Природни бедствия;
Посегателства върху природните
дадености;
Замърсяване на околната среда;
Влошаване на демографските
характеристики;
Промени в климатичните фактори;
„Сивата икономика“;
Засилване на конкуренцията от фирми от
съседни региони и страни;
„Миграция“ на производства към райони
с по-ниски разходи;
Нарастване на емиграцията след
членството в ЕС;
Нарастване на конкуренцията на съседни
общини, големи градове, региони и
чужди страни по отношение на кадри,
средства, заетост, инвестиции и др.;
Природни бедствия и аварии.
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качествен интернет, модерни мобилни
комуникации);
 Развитие на жп транспорта.
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ОБЩИНА КУКЛЕН
1. Географско местоположение:
Община Куклен се намира в Южна България и е една от съставните общини на
област Пловдив. Разположена е на площ от 148 кв. км, с която се нарежда в групата на
малките общини в областта и страната. На север-североизток Куклен заема част от
периферията на Горнотракийската низина, с надморска височина 160 - 180 м. Останалата
територия е разположена върху части от Централно-Родопския дял „Чернатица“ с
надморска височина от 400 – 450 м.
Общината се състои от 6 населени места – административният център град Куклен
и селата: Гълъбово, Добралък, Руен, Цар Калоян и Яврово. Около 92% от населението
живее в общинския център. Селата са много малки, с изключително застаряла възрастова
структура. Най-ниско разположеното е с. Руен – на 450 м н.в. Най-високо в планината са
селата Добралък – 1300 м и Яврово – 1000 м н.в. Селата Гълъбово и Цар Калоян са
съответно на 700 и 750 м.
Град Куклен се намира на 8 км от областния център Пловдив и на 120 км от
столицата София. В близост са автомагистрала „Тракия“ и международният жп път –
Белград - София - Пловдив - Истанбул. На 3 км северозападно от границата на общината
и 6 км от град Куклен се намира летище Крумово, а на 12 км – Централна жп гара –
Пловдив.
Териториалната връзка на общинския център Куклен с град Пловдив се
осъществява посредством две пътни артерии:
- път ІІ-86 – Пловдив - Асеновград - Пампорово - Смолян - Рудозем - граница с
Република Гърция - Ксанти;
- път ІІІ-1127, който се явява главна пътна артерия, свързваща областния център с
Лесопарк „Родопи“.
2. Административно-териториална характеристика:
Куклен е една от най-новите общини, учредена с Указ №167 от 25.06.2001 г. на
Президента на Република България.
Съгласно йерархичната система от градове – центрове на Националната концепция
за пространствено развитие на България за периода 2013 - 2025 г., Куклен е определен
на 5-то ниво – много малки градове и села, центрове с общинско значение за територията
на съответните общини.
4. Климат:
Съгласно климатичното райониране на България територията на община Куклен
попада
в
Севернородопския
нископланински
климатичен
район
от
Преходноконтиненталната и планинска климатични области на България.
Планинският климатичен район обхваща различни части с надморска височина
над 1000 м. Средната януарска температура там е около 2 - 3ºС под нулата, като в найвисоките части тя спада до 6 - 7ºС под нулата. Отрицателните температури и повишеното
количество зимни валежи обуславят устойчива снежна покривка, която се задържа 80 -
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100 дни в по-ниските части на района и 200 - 250 дни във високите части. Средната
височина на снежната покривка достига 150 - 160 см. Количеството на зимните валежи е
от 150 до 280 мм. Пролетта в планинския район се отличава с голяма облачност и мъгли
и в сравнение с низините настъпва с голямо закъснение. Количеството на пролетните
валежи е от 120 до 300 мм. Лятото е късо и хладно. Средната юлска температура не
надминава 13 - 14ºС на височина над 1500 м. Сумата на месечните валежи варира между
190 - 320 мм. В сравнение с пролетта, есента е по-топла, по-суха и по-слънчева. Валежите
през есента са от 180 до 250 мм. Зимата в Горнотракийската низина е сравнително
мека. Средната януарска температура е около 0ºС. Тук се наблюдават по-чести
затопляния под влиянието на средиземноморските циклони. Снежната покривка се
задържа средно 30 дни в годината, а по по-високите места (300 - 1000 м) – от 40 до 70
дни в годината. Минималните температури достигат до -14ºС ÷ -15ºС. Зимата се
характеризира с по-чести и обилни валежи от останалите сезони. Пролетта започва рано
и се характеризира с бързо покачване на температурите. Средната денонощна
температура надминава 5ºС още в началото на месец март, а в началото на април тя е
10ºС. На височина 600 – 700 м пролетта е сравнително хладна. Средната температура за
месец април е 8 - 9ºС. Средната температура на най-топлия летен месец варира от 17,5ºС
за местата около 1000 м н.в. и около 22,5ºС за местата около 300 м н.в. Есента в
Горнотракийската низина е сравнително по-топла от пролетта. Средната температура
през октомври е от 2 до 2,5ºС по-висока, отколкото през април. Едва към края на
октомври средната температура спада под 10ºС.
Годишната сума на валежите е около 624 мм, като по сезони се разпределя така:
зима – 135 мм; пролет – 163 мм; лято – 191 мм; есен – 135 мм.
Движението на въздуха определя до голяма степен разнасянето на „влиянието“ на
отпадъците – леки фракции, прах, неприятни миризми и т.н. Схемата на атмосферния
пренос в този случай определя както направлението на емисиите, така и условията за
седиментация на замърсителите. Розите на вятъра показват, че:
 в низината почти през цялата година доминиращ е вятърът от запад и северозапад;
 с най-ниска честота са северната и южната компонента;
 през пролетта доминиращи са ветровете от изток и югоизток.
Височините на терена се изменят от 200 до 1500 м н.в. На територията на община
Куклен във връзка с различните климатични райони се проявява вертикален градиент на
всички климатични елементи.
5. Релеф:
Територията на общината обхваща части от две добре изразени геоморфоложки
единици – Пловдивско поле и Севернородопски склон. Значителният контраст между
двете зони се обуславя от първостепенна, дълбочинна дислокация, каквато е Маришкия
разлом.
На север от планинския склон е разположено Пловдивското поле – една съвършена
алувиална низина, формирана от поречието на р. Марица.
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Планинската част от територията на община Куклен е в обхвата на Белочерковския
рид и на карстовия масив Добростан от Родопския дял „Чернатица“.
От петте главни морфометрични пояса в България, тук са установени четири:
 низинният (0 до 200 м н.в.);
 хълмистият (200 до 600 м н.в.);
 нископланинският (600 до 1000 м н.в.);
 среднопланинският (1000 до 1600 м н.в.).
Внушителната денивелация (от порядъка на 800 - 900 м между низината и
върховото равнище) е обусловила формирането на пролувиално-делувиален шлейф, на
допира между полето и планината. Това е така наречената „Родопска яка“.
Сложният по своя облик релеф и гъстата речно-ерозионна мрежа са предпоставка
за формиране на локални различия на местния климат, за проява на местна циркулация
на въздуха в определени периоди или специфична стратификация в атмосферата.
На територията на община Куклен няма разкрити находища на рудни или нерудни
полезни изкопаеми, не функционират мини, рудници и кариери. Урановият рудник до с.
Добралък е закрит. В общината няма данни за екологичен и радиологичен мониторинг в
района на това находище.
6. Води:
В хидроложко отношение територията на общината принадлежи към водосборния
басейн на р. Марица, който, като част от Източнобеломорски район, попада в Екорайон
7 – Източен Балкан (Eastern Balkan), съгласно Плана за управление на речните басейни
(ПУРБ)
6.1. Повърхностни води:
Община Куклен не е богата на повърхностни водни ресурси. През нейната
територия протича река Луковица, която се влива преди Асеновград в река Чепеларска.
Десен приток на р. Луковица е Добралъшко дере, преминаващо през с. Добралък. Леви
нейни притоци са: р. Копривска и дере североизточно от ядро Бяла Черква. Река Луковица
е определена като тип планинска река.
В землището на община Куклен има 2 изкуствени водоема и 1 микроязовир, които
са с площи по- малки от 50 ха и не се охарактеризират като самостоятелно водно тяло.

№

Землище

Наименование
местност

Площ, дка

Вместимост,
м3

Собственост

35

-

Общинска

1

с. Руен

м. „Гьолът“

2

с. Куклен

м. „Кайнаклъка“

16.097

30 000

Общинска

3

с. Куклен

м. „Кайнаклъка“

39.368

80 000

Общинска
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6.2. Минерални води:
На територията на общината има един топъл минерален извор, намиращ се в
близост до регулацията на града.
Водоизточниците на минерална вода са сондаж №1, сондаж №4 и сондаж №6.
Сондаж 1 е проучвателен. Прокаран е през 1971 г. на кота +249,33 м с дълбочина 390 м.
Водопритокът е 355 – 373 м. Сондаж 4 е проучвателно-експлоатационен. Прокаран е през
1979 г. на кота +244,18 м с дълбочина 556 м. Водопритокът е 439 – 503 м. Сондаж 6 е
проучвателно-експлоатационен. Прокаран е през 1981 г. на кота +238,20 м с дълбочина
650 м. Водопритокът е 550 – 625 м.
Минералната вода е слабо алкална (ph 7,3-7,8) с обща минерализация на разтворени
твърди вещества 0.43 – 0.45 g/l, хидрокарбонатна, калциево-магнезиева. Минерализация
– 446,010 мg/l. Дебит – 0.91 мg/l. Температура – 29.0ºС
6.3. Карстови извори:
Формирали са се в архай-протерозойските мраморни тела, главно тези, формирани
в скалите на Добростанската свита, както и в палеогенските варовикови пачки и в
среднотриаски мрамори. Относително по-рядко срещаните мраморни прослойки с
архайска възраст са включени при оценката на пукнатинните води на Родопската и
Прародопската група.
Основният колектор на карстовите води в Родопския масив е Добростанската свита.
Тя се разкрива на повърхността в северния склон на Родопския масив, при Велинград и
в Централните Родопи. Вследствие на тектонската обработка и дълбоко врязаната речна
мрежа разкритията на мраморите са разпокъсани, което е дало основание да се
разглеждат отделните разкрития като самостоятелни карстови басейни. КукленДобростанският басейн е разположен в северното бедро на Севернородопската
антиклинала, а в източната му част попада и ядката му. Той условно може да се подели
от долината на р. Чепеларска на 2 части. Западната част (между с. Марково и р.
Чепеларска) е аналогична на останалите разгледани карстови басейни в
Севернородопската антиклинала. Тя има блоков строеж с потънали и издигнати блокове,
като мраморите или са разкрити на повърхността, или са покрити от неозойски
материали, или отсъстват. Източната част, съвпадаща с т.н. Добростански масив,
представлява един голям мраморен блок с площ около 105 кв. м. На юг той прехожда в
Лъки-Хвойненския карстов басейн, като за граница се възприема р. Сушица, приток на
р. Юговска. Подхранването на формиралите се карстови подземни води се осъществява
от валежи. Посоката на движение на грунтовите потоци в мраморните блокове западно
от р. Чепеларска е на север, към Горнотракийската низина. Една част от подземния отток
от тях се дренира директно в кватернерните наслаги, а друга – в карстови извори, позначителни от които са: Марата при с. Марково, с дебит около 20 l/s, при с. Куклен с дебит
от 4.3 – 229 л/сек. (средно 10 л/сек.) и други по-малки. В източната – Добростанската
част, се е формирал разходящ поток. Най-голямата част от басейна се дренира на север,
към „40-те извора“ при с. Мулдава (дебит от 92 до 971 л/сек., средно 285 л/сек.), изворът
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в Асеновград – около 10 л/сек., „Св. Георги“, над с. Горнослав – от 20 до над 400 л/сек.
На запад, към р. Чепеларска се дренира много по-малко водно количество. В тази част
най-голям извор е този над Бачковския манастир, с дебит от 14 до 32 л/сек. и изворът в
Сливов дол. Дренирането в южна посока, към р. Сушица не е достатъчно изяснено.
Установени са няколко извора, като най-големият по откъслечни данни е с дебит от около
5 до над 40 л/сек. Модулът на естествен отток на целия басейн е в границите на 4 – 5
л/сек. kм2. Сумарният среден дебит на изворите е около 500 – 550 л/сек., е средният
минимален – приблизително 300 л/сек., от които по съществуващите данни се
експлоатират около 220 л/сек., т. е от басейна могат да се експлоатират още около 80
л/сек.. В качествено отношение водите са пресни с минерализация под 0,5 г/л.,
хидрокарбонатно-калциеви. В екологично отношение те са чисти, тъй като водосборите
на изворите почти не са засегнати от човешка дейност.
7. Биоразнообразие и защитени територии:
Към настоящия момент по Закона за защитените територии, в землищата на с.
Добралък и Яврово, община Куклен, попадат част от следните защитени зони с обща
площ от 8891 дка.
Защитена зона „Добростан“ с код BG0002073
Защитена зона „Добростан“ с код BG0002073 е обявена със Заповед №РД528/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 47/2010 г.).
Включена е в списъка на защитените зони за опазване на птиците. Защитената зона
трябва да осигури:

Подобряване на местообитанията и осигуряване на условия за възстановяване и
стабилизиране на гнездовите популации на царския орел, ловния сокол и белошипата
ветрушка в района.

Опазване на местообитанията на други видове птици, застрашени в Европа,
съгласно Бернската конвенция; видове птици от Закона за биологичното разнообразие.
Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Осояд /Pernis apivorus/,
Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Белоглав лешояд /Gyps fulvus/, Орел змияр
/Circaetus gallicus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белоопашат мишелов /Buteo
rufinus/, Малък креслив орел /Aquila po мarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален орел
/Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Ястребов орел /Hieraaetus
fasciatus/, Белошипа ветрушка /Falco nau мanni/, Ловен сокол /Falco cherrug/, Сив кълвач
/Picus canus/, Горска чучулига /Iullula arborea/, Глухар /Tetrao urogallus/, Планински
кеклик /Alectoris graeca/, Ливаден дърдавец /Crex crex/,червеногърба сврачка /Lanius
collurio/, Пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, Козодой /Capri мulgus europaeus/ и
др.
Масивът Добростан-Преспа, част от който се намира на територията на селата
Яврово и Добралък (орнитологично важно място), предлага подходящи условия за
гнездене и изхранване на редица редки и защитени видове птици като: обикновена
ветрушка (SPEC 3 – видове, неконцентрирани в Европа с неблагоприятен
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природозащитен статус), малък орел (рядък вид), скален орел – рядък (SPEC 3), кръстат
орел – застрашен (SPEC 1 – видове със световно природозащитно значение), белоопашат
мишелов – застрашен (SPEC 3), осояд – застрашен (SPEC 4 – видове, концентрирани в
Европа с благоприятен природозащитен статус и с намаляваща численост), лещарка
(застрашен вид), пъстър скален дрозд – намаляващ вид (SPEC 3) и много други.
Защитена зона „Родопи – Средни“ с код BG0001031:
Включена е в списъка на защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (списъкът е приет с решение №661/16.10.2007
г. на МС/ДВ.бр. 85/2007 г.).
Защитени дървета:
На територията на община Куклен има едно защитено вековно дърво – бук в
землището на с. Добралък, местността „Каркъма“.
На територията на община Куклен няма: резервати, защитени местности и
природни забележителности.
8. Гори:
Община Куклен има възстановени 22 503,364 дка гори, разпределени по населени
места както следва:
гр. Куклен – 96. 986 дка
с. Яврово – 15 852,896 дка
с. Руен – 13. 840 дка
с. Гълъбово – 5 846,339 дка
с. Цар Калоян – 693,303 дка
9. Състояние на околната среда:
Състояние на въздуха:
Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и
начина за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, като по този начин
се осигурява провеждането на държавната политика по оценка и управление на КАВ, в
това число – подобряване на КАВ в районите, в които е налице превишаване на
установените норми.
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в
приземния слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен
диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен,
полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен.
Състоянието на атмосферния въздух на територията на Пловдивска област се
контролира от МОСВ чрез РИОСВ – Пловдив и РЛ – Пловдив, Министерство на
здравеопазването чрез РЗИ – Пловдив и БАН чрез НИМХ – Пловдив.
Качеството на атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, се
следи чрез пунктовете за мониторинг на въздуха, които са част от Националната система
за мониторинг на околната среда (НСМОС). На територията на област Пловдив са
разположени 3 пункта от НСМОС – 2 автоматични измервателни станции (АИС) и 1
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ръчен пункт за мониторинг (ПМ), и 1 АИС, обслужвана от „КЦМ“ АД. На територията
на община Куклен е разполжена АИС „Куклен“, а в гр. Асеновград, кв. Долни воден,
намиращ се на 6 км. от гр. Куклен, е разположен и другият пункт. За наблюдение на
замърсяването на въздуха в общината (директно и индиректно) са разкрити и
функционират за националната система на МОСВ два стационарни пункта. Чрез тях се
наблюдават следните замърсители: общ прах, серен диоксид, азотен диоксид, олово,
кадмий, прах РМ10, амоняк, азотен оксид, озон, въглеводороди, неметанови
въглеводороди, сероводород, фенол, въглероден оксид, бензен, никел, арсен.
АИС „Куклен“ – класифицирана е като промишлено ориентиран пункт за оценяване
приноса към замърсяването на атмосферния въздух в района вследствие на
производствената дейност на „КЦМ“ АД. Разположен е в централната част на гр. Куклен
в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Наблюдаваното
замърсяване се формира предимно от индустриални източници („КЦМ“ АД и
„Агрия“ АД) и източници с локален характер, а през зимния период и от локално битово
отопление. Въведен е в експлоатация през 2007 г.
Информацията от пунктовете се събира, оценява и обобщава чрез непрекъснато
наблюдение на показателите, характеризиращи КАВ съгласно чл. 4 от Закона за чистотата
на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и посл. изм. и доп.), (Директива 96/62/ЕС) и са
оборудвани със стандартен набор за определяне на метеорологични параметри.
ПМ „Долни Воден“ отговаря на условията за градски фонов пункт за ФПЧ10.
Разположен е в централната част на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, в зона с предимно
жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Наблюдаваното замърсяване се
формира предимно от индустриални източници – отразяващ влиянието на емисиите от
промишлеността.
Община Куклен има приета Програма за подобряване на качеството на
атмосферния въздух в община Куклен за периода 2016 - 2020 г.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
1. Културен туризъм
Културни ценности:
Антропогенни обекти в обхвата на община Куклен:
Антропогенните обекти на територията на община Куклен са ресурс за развитие на
познавателния и културен туризъм.
Развитието на туризма в община Куклен е обусловено от историческото наследство,
геоложките строежи, климата, природните феномени, растителните и животински
видове, характерни за района, от изградената инфраструктура и материална база.
С десетилетия са утвърждавани тесни връзки на взаимодействие между органите
на местното самоуправление и туристическите дружества, благодарение на което е
създавана възможност за развитие на дейността в следните направления:
- екотуризъм;
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- туристическо и спортно ориентиране;
- ски-спорт;
- конна езда.
Община Куклен е съхранила в недрата си не само природни, но и археологически,
архитектурни и културно-исторически забележителности. Всички те определят бъдещата
визия на общината в областта на познавателния туризъм.
Историко-археологически обекти:
На юг от гр. Куклен има останки от средновековна крепост, която се намира на
върха „Калето“.
Друга историческа забележителност е Римският мост, който се намира на югюгозапад от гр. Куклен, като до него води стар римски път. Има останки от стари
подпорни стени и камъни. Предполага се, че името на града също идва от римско време,
тъй като първият военачалник на римското поделение е носил името Куклус (Куклиш).
Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – Обект с национално значение
Манастирът се намира на 4 км западно от гр. Куклен. Строен е през XI век. Векове
наред той е бил средище на българската книжнина и култура – запазени са ценни
стенописи и икони. В него е работил големият книжовник и илюстратор на XVII в., един
от най-добрите калиграфи на онова време – Христо Граматиков.
Кукленският манастир представлява комплекс от жилищни и стопански сгради, 2
църкви – съборната „Св. Св. Козма и Дамян“ (XV в.) и нов храм „Св.
Благовещение“ (построен през 1950-те год.), манастирско аязмо.
В старинния си вид от ХV – ХVІ в. манастирът се е запазил до 1920-те год., след
което последователно са изгорели половината от северното и цялото южно крило. Сега
са съхранени западното крило и части от северното. В оригиналния си замисъл
манастирът е решен на три нива, оградени от обща дворна рамка. Най-долното от тях
принадлежи към молитвената зона, а гостоприемницата, която започва оттук, преминава
и на по-горното ниво, където е била стопанско-поклонническата зона. Монашеските
килии, разположени в най-високата част, са били свързани от южната им страна със
стопанския тракт. Основният комуникационен гръбнак лежи в центъра на
пространството. Изключително ценен за българската архитектурна история е западният
корпус, който е една от малкото в България запазени средновековни манастирски сгради.
Съборната църква „Св. Св. Козма и Дамян“ е еднокорабна, едноапсидна сграда с
две плитки конхи и с рамери – 22 х 8 м. Тя е с 2 притвора (нартекс и екзонартекс), като
във външния са запазени лечебните железни вериги, с които са връзвани
душевноболните. Планът на църквата наподобява гръцки кръст, като върху целия наос
ляга голям сляп купол, стъпващ върху островърхи висящи османски арки. Олтарната част
е засводена напречно с огледален свод, свързваща се с наоса с огромна островърха арка.
Островърхи са нишите от западната страна на старата църква, в които са вписани входът
и страничните прозорци.
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Външното архитектурно оформление на сградата е в доста опростен вид. Само
няколкото плоскодънни надпрозоречни ниши създават известно пластично разнообразие
на фасадите. Погледната отвън, църквата изглежда внушителна, но за сметка на това,
вътрешното й пространство е твърде стеснено от масивния градеж и от високата олтарна
преграда.
Сградата има три строителни етапа. Първият етап (датиран към XV в.) включва
изграждането на квадратен наос, покрит с масивен сляп купол и просторна олтарна част
с три полукръгли ниши. Вероятно през XVIII в. на запад от наоса е построен правоъгълен
притвор, който е свързан с наоса чрез три отвора, завършващи с островърхи арки. През
XIX в. към църковната сграда е прибавено обширно външно паянтово преддверие.
Цялата вътрешност на църквата, още при самото й изграждане, е била покрита със
стенописи. Обяснителните текстове към фреските са били изписани на старобългарски,
което е свидетелство за българското църковно влияние в манастира през този период.
Стенописната украса на църквата също датира от няколко периода. От най-старите
стенописи е запазена сцената „Страшният съд“ на източната стена на притвора, както и
добре съхраненият образът на св. Архангел Михаил (ХVІ в.) в южната ниша.
Преобладаващият слой стенописи са от 1862 г., когато в манастира се е чувствало силно
гръцко църковно влияние. Тогава старите стенописи на храма, заедно със
старобългарските надписи, са били замазани с вар и покрити с нови, не толкова
художествено стойностни стенописни изображения. В паянтовия притвор пък има
стенописи от XIX в., които се отнасят към школата на народните примитиви.
В иконостаса на кукленската манастирска черква са били употребявани много стари
икони, които са ценни произведения на българското иконописно изкуство. Особен
интерес представлява иконата „Св. 40 мъченици“, която днес се съхранява в НХГ.
Голямото богатство на манастира, с което е известен на длъж и шир, е целебният
извор – аязмо. Най-силно отношението към лековитата свещена вода на аязмото се
изразява в издялания върху мраморна плоча ктиторски надпис в Кукленската света
обител, който в свободен превод гласи: „Целебен извор на „Св. Безсребърници“.
Животворната вода на св. Козма и св. Дамян дава сила на душите и цери телата на
онези, които идват при извора със своята вяра и черпят вода за всякакво изцеление. Тя
изчиства нечистотиите на всички болести. Спомнете си за мене, смирения Игнатий,
игумен на манастира „Св. Безсребърници“ в 1795 г. 1 септември.“ Това е единственото
аязмо на открито в района, а водата е лековита и помага най-много при здравословни
проблеми на нервната система. Тук хора са се лекували, слепи са проглеждали, куци са
прохождали, доказвайки неоспоримо, че който поиска с вяра, ще му се придаде.
Друга чудатост на Кукленския манастир са железните окови, намиращи се в
притвора на манастирската черква. Някога били 12 на брой, от които сега е останала само
една. Навремето душевно болни поклонници били оковавани с тях към пода и са оставали
през нощта в църковния притвор. На сутринта над тях са се пеели молитви от монасите,
след което те са били карани дотук – до аязмения извор, където са били обливани с вода.
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В началото, когато е започвало тяхното лечение, обливането е ставало по следният начин:
Монахът е обливал с вода бесноватия и е броял 1, 2. На следващия ден процедурата се
повтаряла, но този път се брояло 1, 2, 3. Лечението е продължавало до цифрата 2000. Това
обяснява колко дълго е продължавало лечението, което обаче в своя край е завършвало
успешно. И до днес се вярва, че ако болен човек подържи оковите за известно време или
ги допре до болното място, ще се излекува.
Манастирът и църквата „Св. Богодица“ в него са включени в списъка на обектите
със статут на недвижими културни ценности (паметници на културата) с категория
„Национално значение“ на територията на област Пловдив.
Манастир „Св. Св. Петър и Павел“
Манастирът се намира в Западни Родопи. Разположен е в курортната местност
„Бяла черква“, на около 25 км югозападно от гр. Пловдив. Той е сред най-старите
манастири в България – построен е през XI в. и е най-високо разположеният манастир в
страната – на 1600 м надморска височина. Целият район около манастира е покрит с
вековни борови гори, сред които днес е разположен високопланинският курорт „Бяла
черква“. Останките от олтарната абсида на старата църква, запазени до днес, показват
неговата старинност. Днешната манастирска църква е голяма еднокорабна базилика без
купол, строена през 1815 г. върху основите на старата църква. Изградена от бял ломен
камък, тя отдалече блести, поради което местността наоколо е получила наименованието
„Бяла черква“. В нея няма стенописи, но са запазени някои стари икони от талантливи
неизвестни художници, подарени на манастира през 1812 г. и по-късно.
 Една красива природна забележителност е пещерата „Процепа“. Тя се намира на
1 км от с. Руен в м. „Пещура“.
 На 2 км северно от с. Руен се намира селищна могила „Курт тепе“. Там са
открити глинени идоли на жени и деца, предмети от бита и други, доказващи древния
произход на с. Руен.
Религиозни обекти:
На територията на община Куклен има общо 80 религиозни обекта, разпределени
по населените места, както следва:
Град Куклен:
1. Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – година на изграждане: XI в., в добро
архитектурно състояние – Обект с национално значение
2. Църква „Св. Панталеймон“ – година на изграждане: около 1900 г., средно добро
архитектурно състояние;
3. Църква „Св. Богородица“ – година на изграждане: около 1900 г., добро
архитектурно състояние;
4. Църква „Св. Архангел“ – година на изграждане: 1900 г., добро архитектурно
състояние;
5. Църква „Св. Тодор“ – година на изграждане: 1848 г., добро архитектурно
състояние;
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6. Църква „Св. Атанасий“ – година на изграждане: 1870 г., добро архитектурно
състояние;
7. Параклис „Св. Димитър“ – година на изграждане: около 1936 г., добро
архитектурно състояние;
8. Параклис „Св. Борис Покръстител“ – година на изграждане: 2002 г., добро
архитектурно състояние;
9. Параклис „Св. Петка“ – възстановен 1991 г., добро архитектурно състояние;
10. Параклис „Св. Възнесение“ – година на изграждане: 1994 г., добро архитектурно
състояние;
11. Параклис „Св. Иван Рилски“ – година на изграждане: 1996 г., добро
архитектурно състояние;
12. Параклис „Св. Илия“ – година на изграждане: около 1950 г., добро архитектурно
състояние;
13. Параклис „Св. Никола“ – година на изграждане: около 1950 г., добро
архитектурно състояние;
14. Параклис „Покров Св. Богородица“ – година на изграждане: 1910 г., добро
архитектурно състояние;
15. Параклис „Св. Троица“ – година на изграждане: 1910 г., добро архитекйтурно
състояние;
16. Параклис „Св. Георги“ – година на изграждане: 1910 г., добро рхитектусно
състояние;
17. Параклис „Св. Неделя“ – година на изграждане: 1900 г., добро архитектурно
състояние;
18. Параклис „Св. Николай“ – година на изграждане: 1995 г., добро архитектурно
състояние;
19. Параклис „Св. Йоан Рилски“ – година на изграждане: 2005 г., добро
архитектурно състояние;
20. Параклис „ Св. Св. Константин и Елена“ – година на изграждане: 1907 г., добро
архитектурно състояние;
21. Параклис „Св. Варвара“ – година на изграждане: 1872 г., средно архитектурно
състояние;
22. Параклис „Св. Мина“ – година на изграждане: 1976 г., средно архитектурно
състояние;
23. Параклис „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“ – година на изграждане: 2004 г.,
средно архитектурно състояние;
24. Параклис „Св. Илия“ – година на изграждане: 1936 г., средно архитектурно
състояние;
25. Параклис „Св. Георги“ – година на изграждане: 1928 г., добро архитектурно
състояние;
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26. Параклис „Св. Димитър“ – година на изграждане: 1923 г., добро архитектурно
състояние;
27. Параклис „Св. Петка“ – година на изграждане: 1995 г., добро архитектурно
състояние;
28. Параклис „Св. Неделя“ – възстановен през 1973 г., добро архитектурно
състояние;
29. Католическа църква „Св. Трица“ – година на изграждане: 1946 г., добро
архитектурно състояние;
30. Евангелийска църква ОБЦ „Божи дом Ерусалим“ – година на изграждане: 2014
г., добро архитектурно състояние;
31. Джамия – година на изграждане: 1958 г., добро архитектурно състояние;
Село Гълъбово:
1. Църква „Св. Архангел Михаил“ – година на изграждане: 1852 г., добро
архитектурно състояние;
2. Параклис „Св. Петка“ – възстановен 1990 г., добро архитектурно състояние;
3. Параклис „Св. Илия“ – година на изграждане: 1912 г., добро архитектурно
състояние;
3. Параклис „Св. Георги“ – възстановен 2009 г., добро архитектурно състояние;
4. Параклис „Св. Димитър“ – възстановен 1990 г., добро архитектурно състояние;
5. Параклис „Св. Неделя“ – година на изграждане: XV век, добро архитектурно
състояние;
6. Параклис „Св. Влас“ – година на изграждане:XV век, добро архитектурно
състояние;
7. Параклис „Св. Мина“ – възстановен 2005 г., добро архитектурно състояние;
8. Параклис „Св. Никола“ – възстановен 1990 г., добро архитектурно състояние;
9. Параклис „Въведение Богородично“ – възстановен 2000 г., добро архитектурно
състояние;
10. Параклис „Св. Св. Константин и Елена“ – година на изграждане: X век, лошо
архитектурно състояние;
11. Параклис „Св. Божик“ – възстановен 2000 г., добро архитектурно състояние;
12. Параклис „Св. Богородица“ – възстановен 2000 г., добро архитектурно
състояние;
Село Цар Калоян:
1. Параклис „Св. Неделя“ – година на изграждане: 1940 г., добро архитектурно
състояние;
Село Яврово:
1. Църква „Св. Богородица“ – година на изграждане: 1857 г., добро архитектурно
състояние;
2. Църква „Св. Троица“ – година на изграждане:1893 г., добро архитектурно
състояние;
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3. Параклис „Св. Варвара“ – година на изграждане: 1900 г., добро архитектурно
състояние;
4. Параклис „Св. Илия“ – година на изграждане: 1878 г., добро архитектурно
състояние;
5. Параклис „Св. Никола“ – година на изграждане: 2011 г., добро архитектурно
състояние;
6. Параклис „Св. Мина“ – година на изграждане: 1940 г., добро архитектурно
състояние;
7. Параклис „Св. Маркория“ – възстановен 1996 г., добро архитектурно състояние;
8. Параклис „Св. Георги“ – година на изграждане: 1882 г., лошо архитектурно
състояние;
9. Параклис „Св. Св. Константин и Елена“ – година на изграждане: около 1870 г.,
добро архитектурно състояние;
Село Добралък:
1. Манастир „Св. Св. Петър и Павел“ – възстановен 1887 г., средно добро
архитектурно състояние;
2. Църква „Успение Богородично“ – година на изграждане: около 1850 г., добро
архитектурно състояние;
3. Параклис „Св. Иван“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
4. Параклис „Св. Никола“ – година на изграждане :XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
5. Параклис „Св. Неделя“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
6. Параклис „Св. Дух“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
7. Параклис „Св. Варвара“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро
архитектурно състояние;
8. Параклис „Св. Атанас“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
9. Параклис „Св. Спас“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
10. Параклис „Св. Димитър“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро
архитектурно състояние;
11. Параклис „Св. Троица“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро
архитектурно състояние;
12. Параклис „Св. Берекетница“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро
архитектурно състояние;
13. Параклис „Св. Георги“ – година на изграждане: XVII-XIX в.,добро архитектурно
състояние;
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14. Параклис „Св. Петка“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
15. Параклис „Св. Илия“ – година на изграждане: XVII-XIX в., добро архитектурно
състояние;
Село Руен:
1. Църква „Св. Николай“ – година на изграждане: 1894., добро архитектурно
състояние;
2. Параклис „Св. Илия“ – година на изграждане: 1868 г., добро архитектурно
състояние;
3. Параклис „Св. Панталеймон“ – година на изграждане: 1995 г., добро
архитектурно състояние;
4. Параклис „Св. Димитър“ – година на изграждане: 2003 г., добро архитектурно
състояние;
5. Параклис „Св. Тодор“ – година на изграждане: 1891 г., добро архитектурно
състояние;
6. Параклис „Св. Св. Константин и Елена“ – година на изграждане: 1972 г., добро
архитектурно състояние;
7. Параклис „Св. Георги“ – година на изграждане: 1943 г., добро архитектурно
състояние;
8. Параклис „Св. Атанас“ – година на изграждане: 1890 г., добро архитектурно
състояние;
9. Параклис „Св. Богородица“ – година на изграждане: 1900 г., добро архитектурно
състояние;
10. Параклис „Св. Марина“ – година на изграждане: 1933 г., добро архитектурно
състояние;
11. Параклис „Св. Иван“ – година на изграждане: 1934 г., добро архитектурно
състояние;
Регистър на паметниците на територията на община Куклен:
№
1

Вид на
паметника
Паметник

2

Паметник

Години

Наименова
ние
1915-1918 Чест и
спомен на
падналите за
България
герои от
Куклен
1912-1913 Станимъшко
и падналите
през

Населено
място
Град
Куклен

Местоположение
Кв. 41 – Културен дом и
озеленяване

Град
Куклен

Кв. 41 – Културен дом и
озеленяване
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Балканската
освободител
на война
кукленци
1934-1976 В памет на
Реджеб
Кюпчу

3

Паметна
плоча

4

Паметна
плоча

1919-2002 В памет
Николай
Хайтов

5

Паметна
плоча
Паметна
плоча

852-889 г.

6

Цар Борис I
Покръстител
„Българийо,
за тебе те
умряха“

7

Паметна
плоча

Арабски
надписи

8

Паметна
плоча

9

Паметна
плоча

В памет на
падналите
бойци в
Балканската,
Отечествена
та и Първата
световна
война
Войнишка
чешма
„Пътниче,
много ти се
моля, напий
се до воля,
имената
стречи, Бог
да прости,
речи“

1912-1918

Град
Куклен

Град
Куклен

Град
Куклен
Село
Добралък
Община
Куклен
село
Добралък
Община
Куклен
с. Руен
Община
Куклен

село
Гълъбово,
община
Куклен

Кв. 41 – Културен дом и
озеленяване
Планоснимачен номер
196
Кв. 41 – Културен дом и
озеленяване
Планоснимачен номер
196
УПИ XI- Поща и СНС
УПИ ⅤI –
Администрация,
обществено хранене
Улична регулация
между осова точка 146147
Кв. 16
УПИ I –кметство
Кв. 12

Пред УПИ IX-327
Улична регулация
между осова точка 158159
Кв.33
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10

Паметна
плоча

11

Паметна
плоча

12

Паметник

13

Паметна
Плоча

14

Паметна
плоча

На
падналите
герои за
защита на
Майка
България
през двете
световни
войни
1918-1982 В памет на
Георги
Гълъбов
1924-1989 Константин
Гълъбов
1919-2002 В памет на
Николай
Хайтов
В памет на
загиналите в
Балканската
и
Общоевропе
йската война
1925-2007 В памет на
Борис
Димовски
2007 г.

В тази
сграда са
завършили
основното
си
образование
Академик
Николай
Хайтов,
Борис
Димовски,

село
Яврово,
Община
Куклен

Пред УПИ II-183
Църква и озеленяване

село
Яврово,
Община
Куклен
село
Яворово,
Община
Куклен

УПИ III
Улична регулация
между осова точка 1619
Пред УПИ II -183
Парк озеленяване

село
Яврово,
Община
Куклен
село
Яврово,
Община
Куклен

Парк озеленяване

УПИ I – кметство и
читалище
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15

Паметна
плоча

1919 2002 г.

Проф. д-р
Георги
Гълъбов
В памет на
Николай
Хайтов

село
Яврово,
Община
Куклен

УПИ III -105
Кв. 5

Читалища:
На територията на община Куклен развиват своята културна дейност 5 читалища, 3
от които са с над 100-годишна история. Всички те притежават собствена материална
сграда с библиотека и оборудване. Разполагат с много добри комплектувани библиотечни
фондове. Материалната база е в добро състояние и със значителна посещаемост.
 НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1901 г.“, гр. Куклен
Читалището е построено през 1901 г. Основните му дейности са: библиотечна,
самодейна (танцов състав „Кукленче“, певчески състав и школа по пиано). Самодейците
взимат участие в различни регионални, национални и международни фестивали.
 НЧ „Отец Паисий – 1928 г.“, с. Руен
Читалището е построено през 1928 г. В него се помещава библиотека с
разнообразна литература. Читалището работи активно със самодеен певчески състав.
 НЧ „Пробуда – 1923 г.“, с. Яврово
Читалището е построено през 1923 г. В него се помещава библиотека и музейна
сбирка, съдържаща исторически и етнографски материали, отразяващи бита и духа на
селото през годините. Всяка година, през последната събота на месец май се празнува
„Изнасяне на иконите“ („Вдигане на куните“)
 НЧ „Искра – 1904 г.“, с. Гълъбово
Читалището е построено през 1904 г. В него се помещава библиотека и музейна
сбирка, съдържаща исторически и етнографски материали. Читалището работи активно
със самодеен певчески състав.
 НЧ „Иван Вазов – 1901 г.“, с. Добралък
Сградата на читалището е построена през 1901 г. В нея се помещава библиотека с
разнообразна литература, а също и етнографска сбирка от носии, предмети от бита и
поминъка на селото. Читалището изиграва важна роля за запазване на просветния и
културния дух на добралъчани.
Музеи:
Къща-музей „Никола Гълъбов“, с. Гълъбово
В къщата-музей има експозиция, отразяваща бита и духа на селото и дейността на
видния общественик Никола Гълъбов. В негова чест селото получава своето име и след
смъртта му родният му дом е превърнат в музей.
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Културни събития:
Привлекателността на една туристическа дестинация придобива конкретен израз не
само чрез нейното местоположение, културно-историческо наследство и ценности, но и
чрез организираните и провежданите в нея важни събития, фестивали и други прояви.
Община Куклен има богат културен и спортен календар, но повечето прояви са от местно
и регионално значение. Едни от големите културни прояви на общината са:
 6 януари – Йордановден (Богоявление) – Ритуал по изваждане на кръста от
изкуствено създаден басейн;
 „Пусни старци“ – колоритен, традиционен за село Добралък обреден празник,
който се празнува първата неделя от великденските заговезни;
 1 февруари – Трифон зарезан – Празникът е свързан с традиционно зарязване на
лозята;
 Сирни Заговезни – палене на традиционни огньове;
 Творческа работилница „Да съживим традициите“ – направа на мартеници за
празника;
 1 март – Всяка година в с. Руен се провежда типичният за селото обичай
„Мартуване“, който се прави за здраве и берекет през годината.
 3 март – Честване на Националния празник на България с празнична програма и
поднасяне на венци. В гр. Куклен всяка година се повежда традиционен крос „3
март“;
 Великденски празници – изложба на боядисани яйца от деца и ученици;
 8 април Международен ден на ромите – Празнува се в гр. Куклен. Празничната
програма обхваща традиционни за ромите обичаи, кулинария, танци и
надиграване;
 22 април – Международен ден на Земята – доброволческа инициатива по
засаждане на дръвчета от деца, ученици и граждани;
 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 „Вдигане на куните“ – Всяка година, последната събота на месец май се празнува
празникът „Изнасяне на иконите“ в село Яврово;
 1 юни – Международен ден на детето – празникът се провежда с детска програма
в центъра на гр. Куклен и спортни мероприятия на градския стадион;
 Рамазан Байрям (Сладкия Байрям)  30 юни – Честване на годишнина от смъртта на видния писал Николай Хайтов,
полагане на венци пред барелефа на писателя;
 Празник на община Куклен – В края на месец юни започват празници по повод
годишнината от създаването на община Куклен. Празникът на общината съвпада
с религиозния празник на манастира „Св. Св. Козма и Дамян“. Провежда се
традиционно състезание по борба, детски игри и празнична програма с участието
на танцови и певчески състави;
 20 юли – Илинден – Празникът е свързан със събори в малките населени места;
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6 септември – Ден на Съединението - национален празник;
В началото на месец септември се провеждат традиционните празници на село
Яврово. Организират се творчески работилници - „Героите на Хайтов и
карикатурите на Димовски“ с участието на деца и гости на селото;
15 септември – Отбелязване на годишнина от рождението на писателя Николай
Хайтов с поднасяне на венци и цветя пред барелефа му в центъра на с. Яврово;
22 септември – Ден на независимостта на България – национален празник;

III. Туристически маршрути и пешеходен туризъм
На територията на община Куклен са обособени следните туристически маршрути
за пешеходен туризъм:
1. с. Гълъбово – х. „Здравец“ (приблизителна дължина 5 км)
2. с. Цар Калоян – х. „Здравец“ (приблизителна дължина 5 км)
3. х. „Здравец“ – м. „Студенец“ – м. „Бяла черква“ (приблизителна дължина 12 км)
4. м. „Бяла черква“ – Римски път (приблизителна дължина 4 км)
5. гр. Куклен – х. „Здравец“ (приблизителна дължина 12 км)
6. м. „Копривките“ – х. „Руен“ – с. Яврово (приблизителна дължина 10 км)
7. х. „Здравец“ – х. „Чернатица“ – м. Студенец (приблизителна дължина 8 км)
8. гр. Куклен (Калето) – х. „Руен“ (приблизителна дължина 10 км)
9. х. „Руен“ – Римски път – Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – гр. Куклен
(приблизителна дължина 7 км)
10. х. „Здравец“ – с. Дедево – х. „Равнища“ (приблизителна дължина 10 км)
11. м. „Студенец“ – „Иванова чешма“ - „Трите чучура“ (приблизителна дължина 5
км)
12. м. „Бяла черква“ – с. Косово – с. Наречен (приблизителна дължина 10 км)
13. х. „Чернатица“ – с. Добралък – Бачковски манастир (приблизителна дължина 10
км)
Общата приблизителна дължина на туристическите маршрути е 113 км.
IV. Туристически обекти и реализирани туристически нощувки
Община Куклен Брой
– Туристически легла
обекти

ПС „Дружба –
стъкларски
завод“

50

Брой
стаи

20

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистриран
и нощувки

2015 г.

2016г.

2017 г.

830

1528

Няма
подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ
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Община Куклен Брой
– Туристически легла
обекти

Брой
стаи

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистриран
и нощувки

2015 г.

2016г.

2017 г.

Къмпинг в м.
„Юрукалан“,
землище на с.
Гълъбово

-

10
карав
ани

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ

ТП ДГС Пловдив

14

5
стаи,
2
апарт
амент
а

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

516

Къща за гости
„Мариета
Луканова“,
землище с.
Яврово

4

3

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени 171
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Хотел
„Копривките“

61

41
стаи,
3
апарт
амент
а

5004

Няма подадени 4677
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Хотел „Диана“

61

25
стаи,
4
апарт
амент
а

411

Няма подадени 1980
декларации по
чл. 116 от ЗТ

ПС
„Копривките“ –
КЦМ АД

-

14
стаи,
3
апарт

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ

584
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Община Куклен Брой
– Туристически легла
обекти

Брой
стаи

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистриран
и нощувки

2015 г.

2016г.

2017 г.

амент
а

декларации по
чл. 116 от ЗТ

ПС „Строител“

40

-

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ

ПС „Незабравка“

25

12

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Хотел „Балкан“

64

28
стаи,
2
апарт
амент
а

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Стаи за гости
„Ела“

8

4

24

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Бунгала „Ела“

-

4

33

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Екохотел
„Здравец“

201

71

36449

21274

ПС „БДЖ“ ЕАД

-

20

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ

31 441
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Община Куклен Брой
– Туристически легла
обекти

Брой
стаи

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистрирани
нощувки

Брой
регистриран
и нощувки

2015 г.

2016г.

2017 г.
декларации по
чл. 116 от ЗТ

Хотел
„Студенец“ Съюз на глухите

26

-

Няма подадени
декларации по
чл. 116 от ЗТ

„Гербера“ ООД

-

5 стаи Няма подадени
и1
декларации по
апарт чл. 116 от ЗТ
амент

Няма подадени Няма
декларации по подадени
чл. 116 от ЗТ
декларации по
чл. 116 от ЗТ
Няма подадени 33
декларации по
чл. 116 от ЗТ

V. Цели на програмата
Основна цел:
Утвърждаване на община Куклен на туристическия пазар като привлекателна
дестинация в областта на културно-историческия, познавателния и планински туризъм.
Допълнителните цели, насочени към изпълнение на основната цел на програмата,
са:
 административно и кадрово обезпечаване на дейностите в туризма;
 оползотворяване на местния потенциал и ресурси за комплексното развитие на
културно-историческия, познавателния и планински туризъм;
 подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура;
 туристически маркетинг и реклама.
VI. SWOT анализ
Силни страни:
1. Присъствие върху част от територията на общината на лесопарк „Родопи“ –
висококачествен природен ресурс с потенциал за развитие на туризма в Пловдивска
област;
2. Манастирът „Св. Св. Козма и Дамян“ е една от емблематичните културни
забележителности в региона;
3. Благоприятни физико-географски условия и съхранена природа. Лесопарк
„Родопи“ – висококачествен природен ресурс върху част от територията на общината;
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4. Наличие на защитени зони и богато биоразнообразие;
5. Изградена система за организирано сметосъбиране във всички населени места в
общината и въведено разделно събиране;
6. Липса на източници на наднормен шум и завишена радиационна обстановка и
йонизиращи лъчения.
Слаби страни:
1. Неизградена вътрешнообщинска пътна мрежа между общинския център и
съставните села, както и на общинската и локална мрежа в лесопарк „Родопи“;
2. Липса на осигуреност с достатъчни количества питейна вода за лесопарк
„Родопи“ от основния източник – водохващане на река Пепелаша;
3. Наличие на значими индустриални замърсители на компонентите на околната
среда;
4. Високо ниво на депониране на различни видове отпадъци, включително
биоразградими;
5. Запрашеност на въздуха с частици от тежки метали;
6. Частично изградена канализация и липса на ПСОВ;
7. Лошо състояние на елементите на техническата инфраструктура;
8. Твърдите горива – основен източник на енергия в общината;
9. Липса на одобрен кадастрален план;
10. Липса на собствени финансови средства за съфинансиране на големи
екологични проекти.
Възможности:
1. Увеличаване на интереса на туроператорски фирми да формират туристопоток
към територията на община Куклен;
2. Интерес на частния сектор към създаване, участие, управление и финансиране,
съвместно с община Куклен, на сдружение с нестопанска цел „Лесопарк Родопи“;
3. Разширяване и доизграждане на ВиК инфраструктурата;
4. Използване на нови технологии за възстановяването на екологичното равновесие
и за третирането и оползотворяването на отпадъците;
5. Увеличаване на зелените системи и залесителни мероприятия;
6. Въвеждане на нови и интерактивни форми на екологично образование и
обучение;
7. Повишаване на информираността за промяна на обществените нагласи в
подкрепа на усилията за опазване на околната среда;
8. Усъвършенстване на партньорството с НПО, бизнеса и други общини при
подготовка и реализиране на съвместни екологични проекти;
9. Използване на финансови инструменти на ЕС за решаване на проблемите,
свързани с опазването на околната среда.
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Заплахи:
1. Липса на интерес от страна на други общини към създаване, участие, управление
и финансиране, съвместно с община Куклен, на сдружение с нестопанска цел „Лесопарк
Родопи“.
2. Глобално изменение на климата, водещо до изместване на климатичните зони и
пораждане на ресурсни проблеми;
3. Увеличение на разхода за управление на отпадъците и необходимостта от
повишаване на такса „Битови отпадъци“;
4. Незаконна сеч и бракониерство в горите;
5. Риск от горски пожари и природни бедствия;
6. Нарастването на енергийните нужди може да доведе до неекологосъобразни
решения;
7. Увеличаване на използването на твърди горива;
8. Недостатъчна държавна подкрепа към местната власт за изпълнение на
законовите задължения в сферата на опазването на околната среда.
Финансово осигуряване на програмата за развитие на туризма в община
Куклен
1. Приходна част на Програмата за развитието на туризма в община Куклен за
периода 2018 – 2020 г.
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности се
набират от:
 туристически данък, определен от Общинския съвет по реда на ЗМДТ;
 такси за категоризиране на туристически обекти по ЗТ;
 наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ;
 средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения;
 дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения;
 лихви;
 средства от фондовете на ЕС;
 други източници.
2. Разходната част на Програмата за развитието на туризма в община Куклен
за периода 2018 – 2020 г.
Съгласно чл. 61т от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приетата от
Общинския съвет – Куклен годишна програма за развитие на туризма единствено
за дейностите по чл. 11, ал 2 от ЗТ
 изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината, включително местни пътища до туристически обекти;
 изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и
организация на информационното обслужване на туристи;
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 изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска
собственост или за които правото на ползване и управление е предоставено на
общината;
 организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма;
 провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в
общината;
 реклама на туристическия продукт на общината, включително участие в
туристически борси и изложения;
 взаимодействие и членство в туристически сдружения и в съответната
организация за управление на туристическия район;
 подобряване на качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти.
Постъпилите приходи от туристически данък за последните 3 години са, както
следва:
 2015 г. – 10 146 лв.
 2016 г. – 9026 лв.
 2017 г. – 9329 лв.
План за действие
Проект/дейност

Отговорник

Срокове

1. Повишаване на Община Куклен 2018 – 2020 г.
квалификацията
на общински
служители чрез
участие в
специализирани
обучения туризъм,
управление на
проекти и др.
2. Провеждане на
редовни срещи с
участието на
всички
заинтересовани
страни

Консултативния Постоянен
т съвет по
въпросите на
туризма в
община Куклен

Партньори

Източник на
средства

НПО в сферата
на туризма,
обучителни
организации

Общински
бюджет,
европейски
програми

НПО

Общински
бюджет
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Община Куклен До 2020 г.
3. Създаване на
тематични
маршрути,
свързани с местни
празници и
фестивали –
традиционни
празници,
патронни
празници, народни
обичаи, чествания
на творци и др.

НПО в сферата
на туризма

Общински
бюджет,
европейски
програми

4. Създаване на
екопътеки

Консултативния До 2020 г.
т съвет по
въпросите на
туризма в
община Куклен,
Общинска
администрация

НПО в сферата Европейски
на туризма
програми

5. Сътрудничество
и проучване на
възможностите за
създаване на общи
(тематични)
туристически
маршрути/
продукти със
съседни общини

Консултативния До 2020 г.
т съвет по
въпросите на
туризма в
община Куклен,
Общинска
администрация

НПО в сферата Общински
на туризма
бюджет

6. Изграждане на
туристически
информационен
център в гр.
Куклен

Община Куклен 2018 – 2020 г. НПО в сферата ПРСР,
на туризма
Общински
бюджет

7. Поддържане на
туристическите
маршрути и
екопътеки на
територията на
общината

Община Куклен Постоянен

ДГС,
Пловдив

РДГ Общински
бюджет
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8. Изграждане на
зони за отдих,
спорт и туризъм в
общината

Община Куклен 2018 – 2020 г. НПО в сферата Европейски
на туризма
програми,
Общински
бюджет

Община Куклен 2018 – 2020 г. НПО в сферата
9. Издаване на
на туризма
рекламни
материали,
диплянки,
брошури, карти на
община Куклен,
обновяване на
указателните
табели на обектите
в Лесопарк
„Родопи“

Общински
бюджет,
заинтересова
ни страни

10. Изработване на
табло с карта за
всички хотели,
хижи и почивни
станции на
територията на
лесопарк „Родопи“
11. Обновяване на
спирката на
автобусите в
лесопарк „Родопи“
12. Участие на
общината в
национални и
международни
туристически
изложения

Община Куклен 2018 – 2020 г. Юридически
Общински
лица в сферата бюджет,
на туризма
заинтересова
ни страни

13. Проектиране и Община Куклен, 2018 – 2020 г. ВиК
ВиК
реализация на
проект:
„Изграждане на
изравнител на р.

МОСВ,
Общински
бюджет, ДБ,
Европейски
програми
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Пепелаша в
лесопарк „Родопи“
14. Проектиране и Община Куклен, 2018 – 2020 г. Община Куклен,
ВиК, МОСВ
ВиК, МОСВ
изграждане на
локална
канализация във
всяко от ядрата на
лесопарк „Родопи“

МОСВ,
ПРСР, ДБ,
Общински
бюджет и
други
европейски
програми

15. Проектиране и Община Куклен, 2018 – 2020 г. Община Куклен, МОСВ, ДБ,
ВиК
ВиК
Общински
реализация на
бюджет,
проект
„Реконструкция на
магистрален
водопровод
„Малинов връх“ ядро „Студенец“ ядро „Здравец“ ядро
„Копривките“ в
лесопарк „Родопи“
16. Проектиране и Община Куклен, 2018 – 2020 г. Община Куклен,
ВиК, МОСВ
ВиК, МОСВ
изграждане на
ПСОВ във всяко
от ядрата на
лесопарк „Родопи“

МОСВ,
ПРСР, ДБ,
Общински
бюджет и
други
европейски
програми

17. Рехабилитация/ Община Куклен, 2018 – 2020 г. Община Куклен, Общински
Областно пътно бюджет,
реконструкция на Областно пътно
управление
управление
Областно
общинската пътна
пътно
мрежа в Лесопарк
управление,
„Родопи“
Европейски
програми
Програмата за развитие на туризма в община Куклен за периода 2018 - 2020 г. e
приета с решение на Общинския съвет – Куклен № 623/23.05.2018 г., взето с Протокол №
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54/23.05.2018 г. Тя е разработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма и на
основание чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и цели реализация на основните приоритети
и цели за развитието на общината.
Програмата за развитие на туризма в община Куклен за периода 2018 - 2020 г. e
отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в
отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия,
нормативна база и икономическа среда.
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ОБЩИНА ЛЪКИ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение:
Достъпност:
Община Лъки е разположена в Североизточната част на Западните Родопи и
включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и
Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния
манастир „Бачково“. През нея минават реките Манастирска, Белишка, Дряновска,
Юговска и Лъкинска. Това е най-силно пресеченият дял на Родопите. Средната
надморска височина е 850 м. В различните населени места, поради силно пресечения
терен, тя се движи в границите от 660 м (гр. Лъки) до 1600 м за (с. Манастир).
Общинският център град Лъки се намира на 36 км от гр. Асеновград, на 54 км от
областния гр. Пловдив, на 88 км от гр. Смолян и на 210 км от град София.
Географското разположение, разнообразният релеф и ресурсното многообразие
създават прекрасни възможности за развитието на туризъм.
Транспортът на общината е изцяло автомобилен.
Общата инфраструктура на пътищата може да се определи като налична, но
недостатъчно качествена. Сред слабите страни, определящи най-належащите проблеми,
свързани с общата туристическа инфраструктура, е трудно поддържаната трето- и
четвъртокласна пътна мрежа, затрудняваща достъпа до туристическите обекти, както и
до някои от селищата с бази за настаняване на туристи.
Б. Природни ресурси:
Релеф: Община Лъки се намира в Преспанския дял на Западните Родопи. Релефът
е силно планински, с остри ридове с различни дължини и посоки. Големите наклони са
допринесли за формирането на високи каменни зъбери и остри скални масиви, някой от
тях лишени от всякаква растителност. Районът е богат на карстови форми. Средната
надморска височина е 850 м. Най-ниската част на общината е на около 500 м и се намира
в северната й част при устието на Юговска река. На юг надморската височина се
увеличава, за да достигне до 2000 м при връх Преспа на южната граница на общината.
Общинският център – гр. Лъки е на 634 м, а най-високото населено място е с. Манастир
– 1500 м.
Климат: Като част от Родопите, община Лъки се характеризира с благоприятен
климат за туризъм и отдих, високопланинско земеделие и пасищно животновъдство.
Климатът в района на общината е преходен между умерено-континентален и
континентално-средиземноморски. Зимата е продължителна, но мека, с обилни валежи
от сняг. Средната годишна температура е между 6 и 11оС, като намалява с увеличаване
на надморската височина. Средната януарска температура е между 1 и -4оС, а средната
юлска между 15 и 22Со. Снежната покривка по високите била се задържа до края на месец
май и създава добри условия за развиване на зимни спортове и съответно условия за
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туризъм. Лятото е прохладно, като най-високи средни дневни температура за месец юли
са 18оС - 19оС. Районът се характеризира със средногодишна сума на валежите от 700 до
1100 мм. Валежите от сняг са значителни в местата над 1300 м, a дните със снежна
покривка са 80 - 100 годишно. Преобладаващите ветрове са западни и южни.
Влажността на въздуха е най-висока през месец януари – 80% и най-ниска през
периода юли – октомври – 60%. Тук са най-малко дните със силен вятър или с мъгла в
сравнени с други райони в страната. Тук се среща уникална природна даденост –
отрицателно йонизиране на въздуха, влияещо изключително благоприятно на човешкото
здраве, а наличието на естествени широколистни и иглолистни гори в района гарантира
благоприятното въздействие върху дихателната система.
Община
Лъки
попада
в
континентално-средиземноморската
област,
южнобългарската климатична подобласт, източно родопски и ниско климатичен район,
а частите над 1000 м н.в. – в планинска климатична област на същата подобласт.
Средната годишна температура е 10оС, средногодишната влажност на въздуха – 77,25%,
а средната продължителност на дните със снежна покривка в годината е около 70.
Водни ресурси: Общината разполага със значителни водните ресурси. Реките,
преминаващи през нея, са р. Манастирска, р. Джурковска, р. Лъкинска и р. Белишка.
Основното водно тяло, което преминава през територията на общината, е десният приток
на река Чепеларска – р. Юговска, който се формира от сливането на реките Белишка и
Манастирска на няколко километра северно от град Лъки. Подземните водни хоризонти
на територията на общината са формирани в карбонатни скали, характеризиращи се с
голямо неравномерно и локализирано водоотдаване.
Реките в общината са с преобладаващо дъждовно-снежно подхранване и силно
вариращ воден отток. Максимумът на оттока настъпва през пролетта, обусловен от
топенето на снеговете по високите части на планината и максимума на валежите, а
минимумът се наблюдава през летните месеци. Средногодишните валежи са 650 - 700
мм/кв.м, което е над средните стойности за страната (600 мм/кв.м).
Реките Юговска, Джурковска и Белишка в горните си течения са с чисти и
неповлияни от човешката дейност води.
Всички реки в общината са определени като втора категория водоприемници. Река
Джурковска води началото си от Роженския водораздел и до гр. Лъки обира водите на
много леви и десни притоци. Водосборната област на р. Джурковска е около 77 кв. км, а
дължината й до събирането й с р. Манастирска е 17,25 км.
Река Манастирска води началото си от местността „Хайдушки поляни“.
Водосборната й област е около 83 кв. км, а дължината до събирането й с р. Джурковска
е около 17,50 км. Река Белишка е с дължина 23,6 км и водосборна площ от 74,2 кв. км.
Екологичното състояние на природните ресурси на територията на общината е
много добро.
Биоразнообразие: Благоприятният климат, красивият ландшафт, разнообразният
релеф и запазената природа са голямо богатство за община Лъки и предпоставки за
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изключително богатото разнообразие на видове, местообитания и ландшафти на нейната
територия. Сравнително устойчивото и отговорно стопанисване на горите и земите в
общината, липсата през последните години на големи предприятия и промишленост,
съчетани с отговорно стопанисване и ползване на местните природни ресурси,
допринасят и са предпоставка за добре запазената природа и околна среда и популации
на множество видове, които са от европейско и световно значение. Тук се срещат около
2000 висши растения. Във флористичния резерват „Червената стена“ се срещат палео- и
неоендемити за нашата страна или за Балканския полуостров. Из ливадите и по поляните
расте синята родопска съсънка. Балкански ендемити са румелийският трахелиум и
сърцевидна – листната глобулария. Скалите и сенчестите долове често са обрасли с
прочутата родопска хаберлея, наречена силивряк. В ниските долове се среща
ендемичната за нашата природа Родопска горска майка. Тук расте най-красивата орхидея
– Венериният чехъл. Само в България, по-специално в Родопите и на територията на
община Лъки, растат и видовете Родопска каменоломка, Родопски рожец, декоративен
лопен и Родопска скабиоза. Почти цялата територия на община Лъки попада в мрежата
Натура 2000 – една част от територията й попада в ЗЗ по Директивата за
местообитанията, а половината територия на общината попада в ЗЗ по Директивата за
местообитанията.
Няма пълно обследване и точна инвентаризация на видовото многообразие на
територията на община Лъки, но и съществуващите данни ясно потвърждават
изключително богатия видов състав на територията, което е основна причина за
включването на цялата територия в мрежата НАТУРА 2000.
През 2006 г. е проведено проучване на територията на общината от проф. Ст.
Станев от ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, работещ към Природонаучен музей
в гр. Пловдив, който идентифицира следните видове редки, ендемични и реликтни
видове, повечето включени в Червената книга и Списъка на защитените видове:
Редки, ендемични, реликтни и защитени растителни видове, включени в
Червената книга:
 Силивряк, Родопска хаберлеа (Haberlea rhodopensis) – реликт, балкански
ендемит, защитен вид, включен в Червената книга;
 Стрибърнова каменоломка (Sasifrraga stribrnyi) – балкански ендемит, защитен
вид, включен в Червената книга;
 Фривалдскиев пчелинок (Marrubium frvaldskyanum) – български ендемит,
включен в Червената книга и в Европейския списък на редките, защитените и
ендемични видове;
 Халерово (родопско) котенце (Rulsatilla halleri subsp. Rhodopea) – родопски
ендемит, защитен вид, включен в Червената книга;
 Декоративен лопен (Verbascum decorum) – български ендемит, включен в
Червената книга и в Европейския списък на редките, защитените и ендемични
видове;
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Пурпурен пренантес (Prenanthes purpurea) – рядък вид, реликт;
Хвойниче (Arceuthobium oxycedri) – рядък полупаразит върху червената хвойна,
реликт;
Ашерсонов оман (Inula aschersoniana) – балкански ендемит;
Жълт равнец (Achillea clypeolata) – балкански ендемит;
Кръглолиста росянка (Drosera rotundifolia) – рядко насекомоядно растение,
включено в Червената книга.
Животински видове:
А/ КЛАС БОЗАЙНИЦИ
Семейство Еленови
Благороден елен – типичен горски вид, предпочитащ обширни широколистни и
смесени гори с много подлес, подраст и изредени участъци. Повсеместно
разпространен в резултат на естествено разселване;
Елен лопатар – предпочита широколистни и смесени гори с богат подлес и много
открити площи – поляни, ливади, сечища, ниви. Повсеместно разпространен на
базата на аклиматизация през 1970 г.
Сърна – обитава всеобхватно района. Типичен вид на границата гора - открити
пространства. Може да се лови индивидуално и подборно, но запасът й намалява
непрекъснато.
Семейство Кухороги
Муфлон – успешно аклиматизиран вид. Предпочита южни склонове с каменисти
почви, с разнообразна храстова и дървесна растителност, разпокъсана от голини,
поляни и ливади. В последно време с намалена численост поради увеличение на
запаса на вълка.
Дива коза – в конкурентни отношения с муфлона, понеже заема типични
муфлонови местообитания.
Семейство Свине
Дива свиня – обитава повсеместно, типичен горски вид, много добра популация.
Семейство Зайцови
Полски сив заек – обитава предимно разпокъсаните и маломерни горски
комплекси в изредените и осветлени периферни части. Запасът му се стабилизира
с раздробяването на обработваемите площи и ограничената за момента масова
химизация.
Семейство Катерици
Катерица – повсеместно разпространена, типичен горски вид;
Лалугер – обитава пасища, пустеещи площи с ниска тревна растителност, вреди
особено на селскостопанските култури и е носител на салмонелози.
Семейство Сънливци
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Съсел – обитава храсти, широколистни гори, складове за фураж, подпокривната
част и тавани на сгради. Унищожава се от дива котка, нощни грабливи птици и
смок-мишкар. Установена е заразността му с адиаспиромикоза.
Семейство Мишкови
Сив плъх – живее около жилища, складове, мазета и влажни местообитания;
всеяден; вредител на складирани храни; преносител на опасни заболявания.
Семейство Кучеподобни
Вълк – единично разпространен вид. През последните години се е превърнал в
истинска напаст за ловното стопанство и животновъдството, без ловен режим;
Лисица – обитава повсеместно с различна гъстота;
Скитащо куче – живее единично, с незначителна гъстота около населените места.
Семейство Котки
Дива котка – среща се повсеместно в гъсто обраслите крайбрежия на водоемите и
скалните участъци на ДЛС „Кормисош“.
Семейство Порови
Белка – разпространена предимно в скалисти местообитания и край населени
места;
Златка – защитен вид – обитава горските комплекси с незначителна гъстота;
Черен пор – разпространен с неравномерна гъстота; целогодишно се ловува;
Пъстър пор – обитава около населени места и е защитен вид навсякъде в ареала
си;
Язовец – разпространен около обработваемите площи с незначителна гъстота;
Видра – разпространена единично в устието на реките, поставена в Червената
книга като уязвим вид;
Невестулка – обитава повсеместно до горната граница на гората, включително и
в населени места, защитен вид, унищожава 2 – 3 хил. мишевидни гризачи и
Земеровки.
В територията, освен изброените бозайници, се среща и кафява мечка, която е
символ на планината и на запазената природа.
Б/ КЛАС ПТИЦИ
Семейство Тетревови
Глухар – обитава заоблени била и полегати склонове, с разновъзрастни
просветлени гори, с малки полянки и просеки в тях, с плътен боровинков чим без
подраст и храстова растителност. Вписан в Червената книга на Р. България като
застрашен вид. .Женските птици са забранени за лов от 1926 г.;
Лещарка – обитава гъсти смесени иглолистно-широколистни гори с богат подлес.
Защитен вид – не се ловува. Намалява забележимо популацията й в Западна и в
Средна Европа.
Семейство Фазанови
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Яребица – обитава покрайнината на гората, край обширните открити
обработваеми земеделски територии, пустеещи площи и малки горички.
Наличието на убежища –„ремизи“ е от съществено значение за популацията й;
 Планински кеклик – разпространен в сухи, каменисти, скалисти с ниска тревна
растителност, единични дървета и редки храсти местообитания в северната част
на ДЛС „Кормисош“;
 Пъдпъдък – обитава частично, по време на прелет инцидентно, южната част на
ДЛС „Кормисош“, в открити селскостопански площи заети от фуражни култури.
Ресурсен вид, разрешен за лов от 15 август до 30 октомври.
Семейство Гълъбови
 Гривек – повсеместно разпространен вид;
 Гургулица – гнезди предимно в по-ниските части на стопанството;
 Гугутка – среща се предимно около и в населените места;
Семейство Патици
 Патица зеленоглавка – среща се по време на прелета край водните течения.
Освен изброените ловни видове в района обитават и значително количество
защитени птици, представители на семействата: Ястребови, Соколови, Сови, Тетревови
(Лещарка), Дъждосвирци, Синявицови, Кълвачи, Дроздове, Сврачки, Синигери, Славеи,
Чучулиги, Врабчови и др.
В/ КЛАС РИБИ
Семейство Пъстървови
 Речна пъстърва – разпространена повсеместно в горните течения на реките;
 Дъгова пъстърва – обитава долните течения на реките Манастирска, Белишка и
Крушовска.
Семейство Шаранови
 Шаран – обитава микроязовира на Боровския разклон;
 Черна мряна – обитава долните течения на реките Белишка и Крушовска;
 Кефал – разпространен ограничено в р. Белишка;
 Лещанка – обитава повсеместно реките.
През 2006 г. от екип на Проект „Родопи“ е проведено изследване на речни
трансекти на територията на община Лъки за установяване на видове и хабитати с
консервационно значение. В резултат на проучването е установено следното
биоразнообразие:
р. Джурковска:
 Растения – Angelica pancicii – Балканска пищялка; Aspenium trichomanes –
Обикновено изтравниче; Haberlea rhodopensis – Силивряк;
 Установени хабитати – хидрофилни високотревни съобщества по бреговете на
водните басейни в районите на равнините и планините до алпийския пояс
р. Манастирска:

116
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________



Растения – Angelica pancicii – Балканска пищялка; Genista rumelica – Жълтуга;
Verbascum humile – Лопен; Campanula lanata – Мъхеста камбанка; Jovibarba
heuffelii – Нежит; Cirsium appendiculatum – Паламида; Iris reichenbachii –
Райхенбахова перуника; Haberlea rhodopensis – Силивряк;
 Птици – Accipiter nisus – Малък ястреб; Dryocopus martius – Черен кълвач;
р. Сушица:
 Растения – Marrubium frivaldskyanum – Пчелинок; Haberlea rhodopensis –
Силивряк;
 Риби – Barbus meridionalis – Черна балканска мряна;
 Земноводни и влечуги – Bombina variegate – Жълтокоремна бумка;
 Птици – Accipiter nisus – Малък ястреб; Aquila chrysaetos - Скален орел; Buteo
rifinus -Белоопашат мишелов; Faico peregrinus – Сокол скитник; Falko tinnunculus
– Обикновена ветрушка; Gallinula chloropus – Зеленоножка;
 Установени хабитати – сипеи върху варовити терени и калциеви шисти от
планински до алпийски пояс; варовити скали и скални стени и венци в
предпланините на Родопите;
р. Юговска:
 Растения – Haberlea rhodopensis – Силивряк, Cotinus coggygria – Смрадлика;
Saxifraga strybrnyi – Стрибърнова каменоломка;
 Птици – Buteo rufinus – белоопашат мишелов;
 Бозайници – Lutra lutra – видра;
През последните години се задълбочава конфликтът между едрите хищници (мечка
и вълк) и местните хора, чиито кошери или домашни животни стават тяхна жертва.
МОСВ и РИОСВ – Смолян правят всичко възможно чрез превенция да се намалят
конфликтните точки между едрите хищници и хората, а там, където е неизбежно, е
създадена работеща система за ограничаване и компенсиране на щетите, нанесени от
диви животни, и най-вече от едрите хищници, на земеделските стопани.
Установени хабитати – варовикови скали и скални стени и венци в предпланините
на Родопите.
На територията на общината има идентифицирани няколко пещери, които са
местообитания на смесени прилепни колонии и представители на троглобионтната и
троглофилна безгръбначна фауна.
Защитени територии: Почти 100% от територията на община Лъки попада в
Европейската мрежа Натура 2000.
По данни на РИОСВ – Смолян не са регистрирани негативни изменения на
местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони и обектите на защита
на защитените територии. Фрагментацията на местообитанията вследствие на
антропогенни и природни фактори е незначителна.
Таблица : Защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000
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No

Наименование

Тип

Землище

Площ ха

За птиците

Югово, Борово, Белица,
Манастир, Лъкавица, Лъки

15 904,7

За
всички, само малка част от
местообитанията
Дряново е отвън

28 816,8

на зоната
1

ЗЗ Добростан

2

ЗЗ Родопи – средни

За Зоните по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията по
проект на МОСВ е реализиран процесът на картиране на зоните и местообитанията, в
момента са в процес на изготвяне на планове за управление. В процеса по обявяване и
устройване, общината ще играе изключително важна роля за съгласуване на ползванията
и режимите в защитените зони.
Актуална Карта на ЗЗ по Натура 2000 с площния обхват в рамките на община
Лъки:
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Зоните, обявени в рамките на Натура 2000, включват в себе си всички останали
защитени територии. На практика по-малко от 2% от територията на община Лъки остава
извън тях.
По проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите –
„Сосковчето“, „Казаните“, „Кастракли“, „Червената стена“ – част и поддържаните
резервати „Шабаница“, „Момчиловски дол“, „Амзово“, „Конски дол“ на територията на
РИОСВ – Смолян“, реализиран от РИОСВ – Смолян, е осигурена визуална възможност
да се определи границата на защитената територия на терен чрез поставени трайни знаци
– гранични колове и маркировъчна боя по гранични дървета. Издаден е мултимедиен
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продукт за виртуално обхождане на резерватите и подържаните резервати, с което е
постигната по-широка публичност на обектите на защита на защитените територии.
На територията на общината се намира част от резерват „Червената стена“ – един
от най-ценните и красиви резервати в България, за неговата значимост за опазването на
биоразнообразието говори фактът, че е включен в списъка на биосферните резервати на
ЮНЕСКО „Човек и биосфера“. На територията на общината са идентифицирани четири
природни забележителности:
 Природна забележителност Скален мост „Шапран дупка“;
 Водопад „Гюмбюртията“ по р. Белишка;
 Водопад „Свети дух“ по р. Манастирска;
 Водопад „Сливодолско падало“, който е най-високият водопад в Родопите.
Подробна информация за защитените територии, статута, площа и наличието на
план за управление:
Таблица: Списък с подробни данни на Защитени територии и ПЗ в община
Лъки
N Наименова Категория Собственост и
o
ние
стопанисване

1

„Червената
стена“

Резерват

Държавна
публична МОСВ

Площ Териториа
Обект
Приет
(ха)
лно
план за
местополо на защита управле
жение
ние
801.066

Община
Лъки
РИОСВ Смолян

2

3

Водопад

Природна
забележите
„Гюмбертия
лност
та“

Държавна
публична

Водопад
Природна
„Свети Дух“ забележите
лност

Държавна
публична

0.210

Община
Лъки

находище
на редки и
застрашени
от
изчезване
растителни
видове

да

скали

не

водопад

не

РИОСВ Смолян
0.288

Община
Лъки
РИОСВ Смолян
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4 Скален мост Природна
забележите
„Шапран
лност
дупка“

Държавна
публична

Водопад и Природна
скални
забележите
образувания
лност
„Сливодолс
ко Падало“

Държавна
публична

5

3.695

Община
Лъки

Скални
образувани
я

не

водопад

не

РИОСВ Смолян
0.685

Община
Лъки
РИОСВ Смолян

С изключение на резерват „Червената стена“, останалите защитени територии –
природни забележителности, са малки по площ и са създадени основно за опазване на
елементи на неживата природа. Собствеността на земите в ЗТ и ПЗ е публична държавна,
те попадат предимно в държавен горски фонд и се стопанисват от ДЛС „Кормисош“,
община Лъки и от РИОСВ – Смолян и РИОСВ – Пловдив, за резерват „Червената стена“.
Към настоящия момент приет План за управление има за резерват „Червената стена“.
Земеделски насаждения: В община Лъки е застъпено основно производството на
картофи и отглеждането на малко фасул и зеленчуци за семейна употреба. В село Белица
няколко семейства са ангажирани с отглеждане на ягодови насаждения. В последните
години в с. Манастир се отглеждат малинови насаждения. За голяма част от местното
население произвежданата продукция служи за задоволяване на личните потребности на
семействата. Малка част от продукцията е обект на търговия.
Състояние и предизвикателства: Налице са природни и антропогенни ресурси за
утвърждаване на община Лъки като самостоятелна туристическа дестинация и
свързването й със съседни общини, като врата към големите курорти в сърцето на
Родопите и Тракийския регион във всички сезони. Наличната база за настаняване на
гости и туристи на този етап успява да поеме туристопотока, изградена е туристическа
инфраструктура – Туристически информационни центрове в гр. Лъки и с. Белица,
екопътеки, атрактивна къща „Природа и наследство“, възстановени етнографски сбирки
в населените места, разкриващи бита на местното население в миналото. Изпълнява се
годишен културен календар, включващ родови срещи, празници на населените места в
общината, Ден на миньора и град Лъки, Коледни празници. Към народните читалища са
сформирани самодейни певчески групи и танцова формация „Орфеево цвете“, които
активно участват във всички празненства на общината и из цялата страна.
Нашата територия е уникална с биоразнообразието си, тук се намира ловна
резиденция „Кормисош“, в чиято територия може да се видят множество диви животни
и богата флора. Това са елементи, които показват, че местното население и местното
управление осъзнато развиват направление туризъм. Един от най-належащите за
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решаване проблеми е недобре подържаната третокласна пътна мрежа (Юговски разклон
– гр. Лъки), затрудняваща достъпа на туристите до селищата и базите за настаняване.
Необходимо е да се обърне внимание и на естетизация на селищата, където са изградени
туристически бази за настаняване.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм:
1.1. Архитектурно-исторически забележителности: военен паметник „Юговска
костница“. Намира се в село Югово, на около 200 м южно от Кметството. Тя е културноисторически и религиозен паметник от Късното Средновековие и Възраждането XVIII XIX в. В нея съобразно местните погребални традиции са погребани костите на всички
юговци до 60-те години на XX в., когато този обичай е забранен. Ритуалът изисква на
седмата /деветата, единадесетата / година след погребението в селското гробище гробът
да се разкопае, костите на починалия да се помажат с елей, да се измият с вино, да се
опеят от свещеник и да се приберат в дървено сандъче или платнена торба, които да се
поставят в Костницата. В нея са погребани и значителна част от военните герои на селото
– 56 човека по списъка, съхраняван в кметството, загинали в Балканските войни (1912 1913 г.), Първата световна война (1915 - 1918 г.) и Втората световна война (1939 - 1945
г.).
1.2. Архитектурно-строителни ценности: „Римски мост“ – „Долната киприя“,
находящ се в местността „Св. Георги“, землището на с. Югово. Той е част от „Римски
път“ – презродопски път от Тракийската низина през Роженския превал към
Беломорието. Последни исторически сведения за активното му ползване се откриват в
пътеписа на френския пътешественик Пол Люка от 1710 г. От него днес са останали
големи отсечки калдъръмена настилка и моста „Долната киприя“.
1.3. Религиозни храмове и манастири:
Манастирски комплекс „Света Троица“ Кръстова гора. Някога тук е била мандрата
на Бачковския манастир. Редом с пастирите и майсторите мандраджии, на Кръстов връх
били изпращани и монаси, и послушници, грузинци и българи. Вероятно по същото
време тук е възникнал и малък манастир, наричан „Света Троица“, който е бил подчинен
на Бачковската света обител. Предполага се, че изпратените на Кръстова гора монаси са
успели да измолят от игумена на манастира да им подари голямата Бакурианова икона
от златна сплав с вградените в нея отломки от Животворния Христов кръст, за да украсят
своя Троицки манастир. През 30-те години на миналия век започнали да пристигат
поклонници от цялата страна. В края на 80-те години на XX в. по инициатива на местни
хора била открита подписка за събиране на средства за изграждане на нов православен
храм на Кръстова гора. През есента на 1995 г. храмът е бил готов. През следващите
години в непосредствена близост до храма израснаха 12 нови параклиса, изградени със
средства, набрани от волните пожертвования на християните. Това е единственото място,
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където от ранна пролет до късна есен, всеки петък срещу събота се отслужва Всенощно
бдение и Божествена Св. Литургия.
Паметник на културата, с историческо значение е църквата „Св. Троица“ в с.
Югово, която е построена през 1842 година. Същата представлява трикорабна
псевдобазилика с външна галерия пред западната стена. Притежава изящна каменна
камбанария, увенчана с луковичен купол. В интериора са запазени стенни иконописи,
рисувани до началото на 70-те години на ХІХ век. Иконостасът е таблен с резбована
венчилка и рисувани двери, с ценни икони от 1846 год. до 1851 год.
1.4. Фестивали и културни прояви: изпълнява се културен календар на община
Лъки. На територията на община Лъки не се провеждате фестивали.
1.5. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня: Към народните читалища са сформирани
самодейни певчески групи и танцова формация „Орфеево цвете“, които съхраняват
родопските песни и танци. От 2018 г. е сформирана и инструментална група на младежи
гайдари от община Лъки. От обичаите е съхранен във времето танцът „Пемперуга“
(молитва за дъжд), който се изпълнява в с. Белица и с. Дряново. Всяка година се правят
курбани за здраве, провеждат се родови срещи и празници на селата. От занаятите в
региона са добре съхранени и се практикуват дърворезбарството, дървообработването,
тъкане на хоризонтален стан на китеници, родопски одеяла, торби и други, плетиво, шев
и везане. Кухнята е типично родопска и в повечето от заведенията за хранене към местата
за настаняване на гости и туристи се предлага именно такава кухня.
Културни институции
1.7. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища – На територията на
Община Лъки функционират 5 народни читалища, чиято последна съдебна
пререгистрация е през 2017 г.
НЧ „Зора 2002 г.“ – гр. Лъки
НЧ „Христо Ботев 1929 г.“ – с. Манастир
НЧ „Христо Ботев 1945 г.“ – с. Борово
НЧ „Васил Коларов 1998 г.“ – с. Дряново
НЧ „Светлина 1998 г.“ – с. Белица.
Взаимовръзката на читалището с местните културни потребности, а също и
развиваните читалищни дейности са в основата на авторитета на читалищата и тяхното
легитимиране пред обществото.
Визитна картичка на читалищата в общината е изявата на самодейните им състави:
- Женска певческа група при НЧ „Васил Коларов 1998 г.“ – с. Дряново;
- Смесена фолклорна група при НЧ „Христо Ботев 1945 г.“ – с. Борово;
- Самодейни изпълнители и гайдари към НЧ „Зора 2002 г.“ – гр. Лъки;
- Театрално-певческа група при НЧ „Христо Ботев 1929 г.“ – с. Манастир;
- Фолклорна група при НЧ „Светлина 1998 г.“ – с. Белица;
- Детски драматичен кръжок при НЧ „Зора 2002 г.“ – гр. Лъки.
1.8. Творчески съюзи и организации – няма
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2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
В община Лъки се развива селски и екотуризъм. Състоянието на категоризираната
база за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в съответствие със Закона за
туризма и Наредбата за категоризация е сравнително добро.
Изградена е и туристическа инфраструктура:
- Екопътека „Могила“ в с. Дряново е с обща дължина 14 км и разполага с много
места за отдих. Поставени са табла с карти на маршрутите и пътепоказателни табели.
- Екопътека „Св. Дух“ в землището на с. Манастир е изключително развлекателна
с всичките си съоръжения, стълби, парапети, мостчета. Тя преминава покрай природната
забележителност водопада „Свети Дух“.
- екопътека „Комин дере“ е изградена до махала Брайковица. Панорамната
площадка, прекрасните беседки и близостта й с град Лъки дава възможност на много
хора да я посещават.
- Много атрактивни за гостите на общината са двете екопътеки „с. Белица –
Кръстова гора“ и „с. Белица – Пещерата“ .
- екопътека „Мемориален комплекс „Св. Богородица“ – Дългите блата – с.
Манастир“, изградена в землището на с. Манастир, е с дължина 11 км.
3. Винен и кулинарен туризъм
Винен туризъм не се развива. Кулинарен – дотолкова, доколкото на гостите на
общината и туристите при престоя им в някои къщи за гости и хотели се предлагат
местни специалитети.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм
Един от най-известните културни и религиозни паметници в община Лъки е
поклоннически център и манастирски комплекс „Св. Троица“ – Кръстова гора, който е
изграден в местността „Кръстова гора“, над с. Борово. Новопостроеният манастирски
комплекс, лековитата вода от „Аязмото“ и легендата за заровена част от кръста, на който
е бил разпнат Исус Христос, привличат към това свято място посетители от страната и
чужбина и е един от факторите за развитието на туризма в общината.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм – не е развит
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдение на птици и животни
Модерната ловна база на ДЛС „Кормисош“ е посещавана от много български и
чуждестранни гости.
7. Планински и ски туризъм
Община Лъки е разположена в Западните Родопи, което обуславя и развитието на
планински туризъм. Има условия за развитие на ски туризъм, но не е изградена
инфраструктура.
8. Спортен туризъм – не е развит
9. Градски и развлекателен туризъм – не е развит
10. Бизнес и конгресен туризъм – не е развит
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III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: категоризираните места за
настаняване са: хотели, семейни хотели, къщи за гости, стаи за гости.
Най-голям е броят на категоризираните средства за подслон в с. Борово, които са
11 на брой, 1 хотел и 10 къщи за гости, с леглови капацитет 118 легла. Следва с. Дряново,
в което има 3 категоризирани обекта. Две къщи с 24 легла и един семеен хотел с 24 легла.
В с. Здравец Семеен хотел – „Здравец“ разполага с 4 апартамента и 5 стаи, общо с 26
легла. Стопанисващият обекта предлага и услугата конна езда, която превлича туристи.
В селото са категоризирани и 2 къщи с отдаване на стаи за гости – вила „Роси“ и
„Бащината къща“ – общо 6 стаи и 15 легла.
В с. Манастир през 2017 г. е категоризирана къща за гости „Възрожденски къщи“,
която предлага 4 стаи с общо 8 легла.
Нов обект е къща за гости „Коджабашевия конак“ в с. Джурково, която разполага
с 5 стаи и 10 легла.
В град Лъки има1 действащ хотел, предлагащ 14 стаи с общо 28 легла.
В землището на с. Югово (Юговски разклон) са категоризирани две къщи за гости.
2. Заведения за хранене и развлечения:
На територията на общината разполагаме с ресторанти, механи и кафе-аперитиви.
3. Основни зони за отдих и туризъм – изградените екопътеки са съобразени с
местата за настаняване на гости и туристи, а именно: землищата на населените места
Дряново, Манастир, Борово, Белица. По всяка от тях има множество беседки и места за
почивка и хранене, атракциони за деца и възрастни.
4. Туристически поток
Силен период на посещения юни - август, новогодишни празници.
Категоризиране на клиентите: млади хора (студенти), млади семейства, фирмени
празненства, хора със здравословни проблеми (астма, затлъстяване), хора с увреждания,
които се включват в религиозните празници на Манастирски комплекс „Света Троица“
– Кръстова гора, ловци със специални изисквания – използват много ограничен кръг
туристически услуги, семейства с деца на почивка, вярващи, природолюбители. Найразвит е поклонническият туризъм към Манастирски комплекс „Света Троица“ –
Кръстова гора“. Само на Кръстовден посетителите са около 5000. Следват го
привържениците на селския и екотуризъм, които по данни от регистрите на
категоризираните места за настаняване наброяват годишно 6007 нощувки. Посетителите
имат различни интереси, повечето от тях пътуват със собствен транспорт.
5. Туристически продукт – изработени дипляна, туристически справочник и
карти.
6. Информационно обслужване на туристите
На територията на общината са изградени Туристически информационни центрове
в гр. Лъки и село Белица. Все още не са включени в Национална туристическа мрежа, но
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разполагат с необходимата информация за развитието на туризма в общината и за
предлаганите услуги.
7. Туроператори и туристически агенти – няма такива
8. Туристически организации – няма такива
IV. ТУРИЗЪМ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори) – 1 главен
експерт „Туризъм“ към отдел „Икономически, хуманитарни дейности, проекти,
евроинтеграция и инвестиции“. Функционира Консултативен съвет по въпросите на
туризма, както и Общинска експертна комисия по категоризация на туристически
обекти.
2. Развитие на човешките ресурси в туризма – служителите, назначени в ТИЦ –
гр. Лъки и с. Белица, както и в Атрактивна къща „Природа и наследство“ – гр. Лъки, не
са преминавали никакъв курс на обучение в сферата на туризма.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
Туризмът е един от основните приоритети за развитието на община Лъки.
Повишава се БВП на общината. Създават се работни места за местното население.
Стимулира се предлагането на услуги, съпътстващи развитието на туризма. Съхраняват
се местните бит и култура, както и местните занаяти.
4. SWOT анализ на ресурси и предпоставки за развитие на туризма:
Силни страни:
 Благоприятното географско разположение, поставящо общината в близост до
Националния курорт Пампорово, Бачковски манастир и балнеоложки център
Баните;
 Налице са съхранени природни феномени и ресурси с висока степен на значимост
както за България, така и за Европа;
 На територията на община Лъки е разположен манастирският комплекс „Света
Троица“ – Кръстова гора“;
 Модерната ловна база на ДЛС „Кормисош“ е посещавана от много български и
чуждестранни гости.
 На територията на общината осъществява своята дейност „Възстановителен
център – Лъки“ ЕООД, който вече има своите утвърдени посетители;
 Значителен брой местни предприемачи, вече с придобити умения, предлагат
услуги на туристи;
 Родопчани са известни с традиционното си гостоприемство и с уменията си да
предлагат местни специалитети.
Слаби страни:
 Не е организирана система за интерпретация на природното и културно
наследство. Всички ресурси не са обединени в единен туристически продукт;
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Не е изградена туристическа и инженерна инфраструктура (паркинги,
атракциони, културни и кулинарни занимания, клубове);
 Селищата с туристически потенциал нямат туристически облик;
 Предприемачите и директните доставчици на услуги се нуждаят от развитие на
уменията си както в сферата на управление на бизнеса, така и по отношение на
професионалното гостоприемство;
 Не е изградена система за партнъорство между предприемачите в различните
населени места;
 Инвеститорският интерес все още не се е фокусирал върху нови допълнителни
услуги и атракции в региона. Първите стъпки се правят сега;
 Не е разработена информационна и институционална система за обслужване на
туризма;
 Недостатъчна национална и международна реклама;
 Неутвърден туристически продукт за болшинството предприемачи.
Възможности:
Дестинация община Лъки дава възможност за развитие на туризъм, основан на
интересите към природните забележителности, флората и фауната, екстремните
преживявания, долекуване и рехабилитация, религиозните потребности и обектите на
културно-историческото наследство.
Заплахи:
 Трудно поддържаната трето- и четвъртокласна пътна мрежа затруднява достъпа
до някои от селищата с бази за настаняване на туристи;
 Липса на изградени водоснабдителни и канализационни мрежи в малките
населени места;
 Съществува силна конкуренция от райони, намиращи се в близост до общината,
предлагащи сходни и утвърдени туристически продукти.
V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНА ЛЪКИ
1. Поклоннически туризъм:
- включване на информация в националните религиозни маршрути; тематичен
религиозен маршрут; изграждане на взаимосвързани тематични маршрути със съседните
общини.
2. Екотуризъм:
- анимиране на местната флора и фауна с опознавателна цел; разработване на
интегрирана карта на екопътеките, маршрутите и тематичните пътеки;
- създаване на интересни маршрути за различен вид посетители, маркировка на
маршрутите, използване на европейската система за маркировка;
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- Разработване на Зелени училища в някои от категоризираните туристически
обекти;
- Създаване на тематични празници и фестивали, ангажиране на местни
инструменталисти и изпълнители за представяне на местния фолклор като атракция на
туристическата дейност;
- Създаване на възможности за планински велосипедизъм.
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ОБЩИНА „МАРИЦА“
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Община „Марица“ е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987
година. Административно е разположена в областния център – гр. Пловдив. Намира се
в Средно Тракийската низина. Заема средищно положение в териториалния обхват на
Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с
общините: Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от
34 256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията
на страната.
Обхваща 19 села – Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк,
Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош,
Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле. По характера на населените
места, от които е съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на
пето място в Пловдивска област.
Релефът на община „Марица“ е основно равнинен, с незначителен наклон към р.
Марица и средна надморска височина около 170 м с различни елементи – дерета, блата,
оврази, могили. Динамика в релефа внасят леглата на протичащите през общинската
територия реки – Пясъчник, Стряма и Потока, леви притоци на р. Марица, трасетата на
напоителни и отводнителни канали и островно разположените широколистни гори.
Климат
Община „Марица“, като част от Среднотракийската низина, има преходноконтинентален климат, със средиземноморско влияние: мек с кратка зима и
продължителна топла есен.
Достъпност и транспорт:
Община „Марица“ притежава изключително благоприятно транспортногеографско местоположение, свързано и с близостта й до гр. Пловдив.
Община Марица има добре развита транспортна инфраструктура, представена от
автомобилен, железопътен и въздушен транспорт.
Доброто географско местоположение допринася за бързи транспортни връзки от
междуобщинско, национално и наднационално значение. Най-важен за развитието на
общината е автомобилният транспорт, след него се нарежда жп транспортът.
Важни за развитието на община „Марица“ са междуобщинските пътища за връзка
със съседните общини Раковски (Ясно поле - гр. Раковски); към Община Съединение,
към община Калояново (Динк - Дълго поле); към Садово (Маноле - Рогош - Садово).
През територията на община Марица минават важни европейски транспортни
коридори. В този аспект общината отговаря на очакванията, определени в НПКР, за
развитие на логистична дейност в ареал Пловдив. Има нужда от изграждане на
дублиращи отсечки за РПМ, преминаваща през населените места, от допълнителна
организация на движението по РПМ и по-ефективна схема на междуселищния
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транспорт. За общинската пътна мрежа 2014 г. е приета нова наредба, която
регламентира развитието й.
През територията на общината минават направленията на следните Паневропейски транспортни коридори: №4 Дрезден - Братислава - Будапеща - Арад Букурещ - Костанца; №8 Дурас-– Тирана - Скопие - София - Пловдив - Бургас - Варна;
№10 Пловдив - София - Солун; Пловдив - Истанбул.
Тези коридори са формирани от АМ „Тракия“ и главната жп линия София Пловдив - Бургас и съответно от първокласен път 1-8 (АМ „Марица“) и главната ЖП
линия София - Пловдив - Свиленград.
Състояние на инфраструктурата:
Републиканската пътна мрежа е в сравнително добро състояние. Преминаването на
участъци от републиканската пътна мрежа през населените места влошава екологичното
състояние и е голяма заплаха за общественото здраве. Изисква се в бъдеще изграждане
на обходни трасета и създаване на нова организация на движение за участъците, които
остават в населените места. АМ „Тракия“ трябва да бъде обзаведена с шумозащитни
прегради. Очаква се в следващия програмен период да се изпълнят предвижданията на
ОУП – Община „Марица“ в частта пътни възли и зелени мостове.
Общинската пътна мрежа е в сравнително задоволително състояние, но липсват
важни вътрешни връзки, като напр. между селата Крислово - Труд; Динк - Граф
Игнатиево; Войсил - Строево.
Значително добре развита техническа инфраструктура.
Водоснабдителната и канализационна системи са развити, но неравностойно.
Системата на водоснабдяването е развита на основата на няколко групови
водоизточника, които задоволяват напълно всичките 19 селища на общината. Проблем е
вътрешно селищната разпределителна мрежа, изградена през 60-те години предимно от
етернит, която подлежи поетапно на цялостна подмяна.
Канализационната инфраструктура е слабо развита. Няма населено место със 100%
изграденост на каналната мрежа и няма нито една изградена ПСОВ.
Електрификацията е добре развита на територията на община Марица.
Прогнозните разчети за бъдещото й развитие са в зависимост от инвестиционната
програма на EVN – България, район Пловдив, както й инвестиционната активност,
свързана с осъществяване на планираните 4-ри производствени подзони в общината.
Телекомуникационната система е относително добре развита. Най-добре е
представена от изградениите структури на „Виваком“. Всички мобилни оператори имат
изградени клетки, но са недостатъчни.
IІ. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“
1.ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
1.1. Природни туристически ресурси
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Природните ресурси на община „Марица“ включват плодородни почви, водни
запаси и биологично разнообразие. Най-голямото поземлено богатство на общината са
земеделските земи, които заемат 81% от площта й. Плодородието на почвите и големият
дял на земеделските обработваеми земи определят и предимно селскостопанския
характер на поминъка в общината. Горите и горските територии са слабо представени в
община „Марица“ (около 1,8% от общата територия). По предназначението си горите са:
защитни, рекреационни, за дървопроизводство и ловуване, дивечови ниви и ливади.
Разпространени са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските
обекти, покрай пътищата и в изолирани случаи – островно сред обработваемите земи.
От някогашните гори (цер, келяв габър, полски ясен и полски бряст) са запазени
малки групи и единични екземпляри. Интерес представлява малка гора от дъб в с.
Маноле (някогашен център за семенен материал). Едроразмерната горска растителност
е представена от широколистни видове, характерни за Тракийската горскорастителна
област.
Горските територии попадат в обхвата на ТП ДГС „Пловдив“. Част от землищата
на селата Трилистник и Маноле попадат на територията на ТП ДЛС „Тракия“. Районът е
естествен развъдник на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък, гургулица, зайци, сърни и
хищници – чакал и лисица.
Реките, преминаващи през общината, са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, р.
Пясъчник. Те имат обширни водосборни басейни извън общината и по-ограничени
водосбори в общината. Други открити водни площи има при селата Труд, Граф
Игнатиево и Войводиново.
Повърхностните водни площи освен за общото си предназначение се ползват за
напояване, рибовъдство и са традиционни естествени развъдници на водолюбиви птици
и животни.
На територията на с. Войводиново е разкрит източник на минерална вода (два
сондажа с температура около 31 градуса).
Рибите са представени от: речен кефал, уклей, обикновена кротушка, щука,
маришки морунаш, беломорски скобар, маришка мряна и др.
Поради голямата гъстота на хидрографската мрежа територията на община
„Марица“ е предпочитано място за нощувка, почивка и зимуване на голям брой
водоплаващи и водолюбиви птици, вкл. световно застрашеният малък корморан, черен
щъркел, голяма бяла чапла, земеродно рибарче, поен лебед, речна чайка и много други.
Землището на община „Марица“ е част от обширен географски ареал, сборно място за
черния щъркел преди отлитане на юг.
Често срещани бозайници са таралеж, сънливец, язовец, земеровка, невестулка,
заек и др. Земноводни и влечуги: жаби, тритони, костенурки, водна змия, смок-мишкар,
зелени, степни, късокраки гущери, пепелянка и др.
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Съгласно класификацията на защитените територии (Закон за защитените
територии, 1998 г.) и предвид запазването на съществуващата флора и фауна, на
територията на община „Марица“ са обособени защитени местности (ЗМ).
- ЗМ „Нощувка на малък корморан – Пловдив“ (Код в регистъра: 449) –
Обявена със Заповед № РД-644 от 05.09.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/2006) с цел опазване
на местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък
корморан (Phalacrocorax pygmaeus). Площ: 82,09 хектара. Частично се припокрива със
защитена зона BG0002087 „Марица - Пловдив“ за опазване на дивите птици. На
територията на община „Марица“ е с площ 18,7 ха и попада в землището на с. Костиево.
- ЗМ „Тракийски равнец“ (Код в регистъра: 534) – Обявена със Заповед № РД82 от 30.01.2012 г. на МОСВ (ДВ, бр. 18/2012) с цел опазване на растителен вид –
тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото местообитание. Намира се в землището
на с. Маноле, с площ 8,03 ха.
Съгласно регистъра на защитените вековни дървета в България, обявен по Закона
за биологичното разнообразие, на територията на община „Марица“ са регистрирани
следните вековни дървета:
- 6 броя летни дъба в землището на с. Трилистник, обявени са със заповед № РД859/26.11.2008 г.; години към датата на обявяване: 300; реална възраст 306 год.; височина
от 10 м до 16 м; периметър от 3,6 м до 5,4 м;
- летен дъб (2071) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД193/26.02.2010 г.; години към датата на обявяване: 150; реална възраст: 154; височина
(м): 20; периметър (м): 2.6
- дръжкоцветен дъб (2072) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване № РД
193/26.02.2010 г.; години към датата на обявяване: 150; реална възраст: 154; височина
(м): 18; периметър (м): 2,2.
Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, попадащи
на територията на община „Марица“, са:
А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна
- BG0000578 „Река Марица“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 14 693,1 ха,
от които 604,2 ха са в територията на община „Марица“. Предмет на опазване са 14 типа
природни местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и влечуги, 5 вида
риби, 14 вида бозайници, вкл. прилепи. Припокрива защитена зона BG0002087 „Марица
- Пловдив“ за опазване на дивите птици;
- BG0000444 „Река Пясъчник“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 1879,97 ха,
от които 740,9 ха са в територията на община „Марица“. Предмет на опазване са 2 типа
природни местообитания, 5 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 3 вида
риби, 9 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от защитени зони
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BG0002016 „Рибарници Пловдив“ и BG0002010 „Язовир Пясъчник“ за опазване на
дивите птици;
- BG0000429 „Река Стряма“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 4078,38 ха,
от които 479,3 ха са в територията на община „Марица“. Предмет на опазване са 5 типа
природни местообитания, 7 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида
риби, 17 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от защитена зона
BG0002064 „Средна гора“ за опазване на дивите птици;
- BG0000289 „Трилистник“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната
е 616,95 ха, от които 402,8 ха са в територията на община „Марица“. Предмет на опазване
са 6 типа природни местообитания, 4 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги,
4 вида риби, 2 вида бозайници.
Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4):
- BG0002087 „Марица Пловдив“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със заповед на
министъра на околната среда и водите № РД-836 от 17.11.2008 г., (ДМ, бр. 108/2008);
площта на зоната е 1108,81 ха, от които 140,3 ха са в територията на община „Марица“.
Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на местообитанията
на следните видове птици: малък корморан, голяма бяла чапла, черен щъркел, поен
лебед, земеродно рибарче, малък гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед,
зеленоглава патица, лятно бърне, голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов,
черношипа ветрушка, обикновена калугерица, речна чайка. Забранява се намаляването
на площта на крайречните гори от местни дървесни видове, паленето на тръстикови
масиви и крайречна растителност, използването на пестициди и минерални торове в
пасища и ливади. Припокрива се със защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- BG0002086 „Оризища Цалапица“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със заповед на
министъра на околната среда и водите №РД-368 от 16.06.2008 г. (ДВ, бр. 56/2008);
площта на зоната е 3674,62 ха, от които 613,1 ха са в територията на община „Марица“.
Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на местообитанията на
следните видове птици: малък воден бик, малка бяла чапла ,голяма бяла чапла, черен
щъркел, бял щъркел, блестящ ибис, тръстиков блатар, полски блатар, белоопашат
мишелов, голяма пъструшка, малка пъструшка, кокилобегач, кафявокрил огърличник,
белобуза рибарка, земеродно рибарче, дебелоклюна чучулига, червеногърба сврачка,
сива чапла, зеленоглава патица, лятно бърне, качулата потапница, обикновен мишелов,
черношипа ветрушка, зеленоножка, обикновена калугерица, малък червеноног
водобегач, голям горски водобегач, жълтокрака чайка.
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- BG0002016 „Рибарници Пловдив“, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със заповед на
министъра на околната среда и водите №РД-368 от 16.06.2008 г. (ДВ, бр. 56/2008);
площта на зоната е 145,77 ха, от които 39,7 ха са в територията на община „Марица“.
Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на местообитанията на
следните видове птици: малък корморан, голям воден бик, малък воден бик, нощна
чапла, малка бяла чапла, голяма бяла чапла, червена чапла, бял щъркел, блестящ ибис,
лопатарка, белоока потапница, орел рибар, черна каня, тръстиков блатар, полски блатар,
сив жерав, голяма бекасина, блатна сова, земеродно рибарче, малък гмурец, голям
гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, голяма белочела гъска, фиш, зимно
бърне, зеленоглава патица, лятно бърне, клопач, кафявоглава потапница, вoден дърдавец,
зеленоножка лиска, речен дъждосвирец, обикновена калугерица, средна бекасина, малък
червеноног водобегач, голям зеленоног водобегач, голям горски водобегач, късокрил
кюкавец, речна чайка, жълтокрака чайка.
1.2. Културно-историческо наследство
Културни ценности
Като административна единица „Марица“ е млада община, но историческите
корени на селищата, които влизат в състава й, са дълбоко в древността. В полята й лежат
повече от 300 тракийски и римски некрополи, населени са още през неолита и халколита.
Далечните предшественици на днешното население са били добри земеделци и
скотовъдци, занимавали са се с лов и риболов. Доказателство за това са и намерените
предмети при разкопките на историческото селище при с. Труд, възникнало още през V
хилядолетие пр. н. е., разкритите останки от тракийско светилище и 14 оброчни плочки
на тракийския бог Херой и бог Аполон.
Значително антично селище е съществувало и западно от с. Строево. В
автоматизираната електронна система „Археологическа карта на България“ под №
2100520, е регистрирана „Антична гробница“, находяща се в центъра на с. Строево,
чийто защитен монумент е изграден съобразно проект от 1971 г. Откритите при
разкопките на гробницата предмети се съхраняват в Археологически музей – гр.
Пловдив. Интересни тайни крият земите около селата Скутаре и Рогош. Там са намерени:
бронзова статуетка на тракийския бог Зевс Сбелсурд (бог на небето, мълниите и дъжда),
мраморна пътна колона, отбелязваща трасето на най-важния път, пресичащ Тракия и
свързващ Филипопол и Константинопол; релеф на древния индо-ирански бог на
светлината и правдата Митра, който в края на I век сл. Хр. бил изключително почитан в
римската армия.
Много известна в българската историческа наука е праисторическата селищна
могила „Разкопаница“ край с. Маноле, животът, в която най-вероятно е започнал още
през бронзовата епоха. Следи от праисторически селища са открити също край селата
Войводиново, Войсил, Бенковски, Царацово и на други места в общината.
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Запазени са спомени за отминалите векове – предания за Султан Мурад и
наследника му Баязид, за дядо Манол, чийто дух витае в село Маноле, за майстор Трифон
от Калековец, за съратника на Апостола – Дядо Иван Абаджията от с. Царацово, в памет
на който родолюбивото население е издигнало паметник. Селищата и църквите на
общината помнят стъпките на легендарния син на България Васил Левски, в чест на
който е изграден паметник в с. Труд.
Селата Трилистник, Маноле, Манолско Конаре, Скутаре и Рогош съхраняват ценен
исторически материал, който дава възможност да се проследи развитието на
архитектурата, строителството, лозаро-винарството, тъкачеството. Маришките села
съхраняват богато наследство от легенди, невероятни истории, където реалното и
митичното се преплитат; чудодейни рецепти за билколечения, баяния против различни
злини, гадания са части от културната съкровищница на общината.
Религията, като част от бита и културата на населението, е представена от 18 сгради
на православни храмове и няколко параклиса.
Археологически обекти и архитектурно-исторически забележителности на
територията на община „Марица“:
Име на
атракци
ята

Вид на
атракцията

Собствен Достъпно
ост
ст за
посещен
ие

Голяма
могила

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о

Местополож
ение

Транспор
тна
достъпно
ст и
връзки

Видимо
ст и
ориента
ция

Среда

Местност
„Лъката“,
землище на
с. Костиево

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Местност
„Рускови
брести“,
землище на
с. Бенковски

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

с. Бенковски

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

телност
Голяма
могила

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о

телност
Църква
„Света
Троица“

Историческ
а забележи
телност

Българск
а
правосла
вна
църква

Целогоди
шно
Безплатн
о

ул. „14-та“
№11
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Дойков
а
могила

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о

телност
Спортен
риболо
в

Аквапарк

Частна
собствен
ост

Целогоди
шно
Платено

Скалар-

Местност
„Дойкова
могила“,
землище на
с. Бенковски

Полски
път –
добре
поддържа
н

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Местност
„Горен
Герен“,
землище на
с. Войсил

От
главния
път до
рибарник
а-

Има
видимос
т

Приро
дна

рибарн
ик

Селищн
а
могила

черен път,
добре
поддържа
н, близост
до
обществе
н
транспорт
Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно

с. Граф
Игнатиево

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

с. Граф
Игнатиево

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

Местност
„Азмака“,
землище на
с. Желязно

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Безплатн
о

телност
Църква
„Свето
Възнесе

Историческ
а забележи

Българск
а
правосла
вна
църква

Целогоди
шно

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно

телност

ние
Господн
е“
Високат
а
могила

Безплатн
о

Безплатн
о

телност
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Селищн
а
могила

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно

Местност
Полски
„Манастира“ път
, землище на
с. Костиево

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Местност
„Каци
могили“,
землище на
с. Костиево

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

В процес
на
изгражда
не

Местност
„Малтепе“,
землище на
с. Маноле

Асфалтир
ан път

Има
указател
ни
табели

Приро
дна

Целогоди
шно

Местност
„Пенчов
бунар“,
землище на
с. Маноле

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Местност
„Старите
гробища“,
землище на
с. Радиново,
2 км.
западно от
селото

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Местност
„Дзънгари
ца“,

Полски
път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

Безплатн
о

телност
Две
надгроб
ни
могили
– „Каци
могили“

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Древно
тракийс
ка
погреба
лна
могила
–
„малтеп
е“

Археологич Общинск
а
еска и
историческ
а
забележи

Плоскат
а
могила

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о

телност

телност

Безплатн
о

телност
Две
природ
ни
могили

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о

телност

Надгроб
на
могила

Археологич Общинск
а
еска
природна
забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о
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телност

Антична
гробниц
а

землище на
с. Радиново

Археологич еска и
историческ
а забележи

Целогоди
шно
Безплатн
о

с. Строево,
ул.
„Здравец“

Неасфалт
иран път

Няма
указател
ни
табели

Приро
дна

с. Костиево,
ул. „8-ма“
№12

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Никола
Петков“
№23

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Мусала“
№7

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Никола
Петков“
№23

Асфалтир
он път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Кочо
Честименски
“ №10

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

телност
Къща на Недвижим
Спас
историческ
Торома и архитекту
нов
рен
паметник

Общинск
а

Храм
„Света
Троица“

Историческ
а забележи

Българск
а
правосла
вна
църква

Целогоди
шно

Паракл
ис
„Успени
е на
Пресвет
а
Богород
и

Историческ
а забележи

Българск
а
правосла
вна
църква

Целогоди
шно

Българск
а
правосла
вна
църква

Целогоди
шно

-

Целогоди
шно

телност

телност

Целогоди
шно
Безплатн
о

Безплатн
о

Безплатн
о

ца“
Оброчи
ще
„Света
Троица“

Историческ
а забележи

Оброчи
ще
„Света
Богород
и

Историческ
а забележи

телност

телност

Безплатн
о

Безплатн
о
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ца“
Оброчи
ще „Св.
Св.
Констан
тин и
Елена“

Историческ
а забележи

Оброчи
ще
„Свети
Атанаси
й“

Историческ
а забележи

Оброчи
ще
„Арханг
ел
Михаил
“

Историческ
а забележи

Мемор
иал
паметн
ик
„Герган
а“

Историческ
а забележи

Лобно
място

Историческ
а забележи

-

телност

с. Труд

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Янтра“ №39

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Д-р Г.
Димитров“
№17

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

с. Труд, ул.
„Карловско
шосе“

Асфалтир
ан път

Има
видимос
т

Градск
а

Местност
„Гарваница“
землище с.
Труд

Полски
път

Има
видимос
т

Приро
дна

Безплатн
о

-

телност

Целогоди
шно
Безплатн
о

-

телност

Целогоди
шно
Безплатн
о

-

телност

телност

Целогоди
шно

Целогоди
шно
Безплатн
о

-

Целогоди
шно
Безплатн
о

Могилата „Малтепе“ в землището на с. Маноле се превръща в една от основните
атракции на територията на дестинация „Марица“, свързани с богатото културно
наследство на Балканите. Бъдещите туристически продукти на територията ще се
обвържат с проекта на община „Марица“ за „Музей на открито „Малтепе“, който
основно е насочен към опазването на културното наследство на България за бъдещите
поколения.
Превръщането на обекта в туристическа атракция в резултат от дейностите по
проекта ще способства много за повишаване на вниманието към този район, а това от
своя страна ще повиши възможността за реализирането на дейности в посока
съхраняване и ревитализиране и на останалите обекти на културата, разположени в него,
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и би могло да постигне въвличане и по-значително участие от страна на институциите
при изпълнението на подобни задачи.
Могилата „Малтепе“ е на 300 м от жп гарата и на около 600 м от центъра на селото,
където се намират информационният туристически център (в читалището), църквата,
кметството, както и много характерни селски къщи. В югоизточна посока е т. н. „Малка
могила“, а на юг е обособен богато озеленен парк за отдих и развлечения.
Достъпът до могилата „Малтепе“ от селото е пешеходен, автомобилен или с
велосипед. Теренът, на който е разположена, е с площ от 11 дка.
Могилата „Малтепе“ е регистрирана като недвижима културна ценност –
археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България“ под Регистрационен №: 10001496
Разположена на 171 м надморска височина, това е най-голямата надгробна могила
на територията на Балканския полуостров, с размери – диаметър 90 м и височина 22 м.
Проучването, консервацията, реставрацията и експонирането на гробните
съоръжения в могилата ще представи пред българските и чуждестранни туристи една
реконструкция на древните религиозни вярвания и погребалните практики.
Теренът е оформен като паркова зона с висока, средна и ниска растителност, алеи,
места за сядане и чешма. Изградени са паркинг, информационен и експозиционен
център, лесно достъпни и за хора с увреждания.
Импеpаторска гpобница. Пирамида. Гpобница-кула 22 метра cъc cтатyя на въpxа?
Тракийски цар или римски император е положен в нея? Впечатляващата находка, която
бе разкрита при разкопките на най-голямата могила на Балканите – „Малтепе“, с.
Маноле, край Пловдив, хвърли в размисъл учените. Самите те признават, че досега не са
виждали подобно нещо. Не е изключено от могилата да се появят колесница и дарове,
допуска доц. Кисьов.
Изграденият по проект на общината Културно-информационен център „Малтепе“,
който се намира в близост до могилата, разполага с три зали, подходящи за културни
прояви, делови срещи, обучения, конференции и семинари. Залите са със собствена
климатизация, като има възможност сами да определяте желаната температура.
Изчистеният интериор дава максимална свобода да бъде преобразен в духа на всяко
организирано събитие. За всички организатори и посетители е подсигурен паркинг.
Техническото оборудване – мобилен компютър, мултимедия, принтер, ксерокс,
осигурява удобство както за презентиращите, така и за всички присъстващи на
събитието. Съпътстващи услуги – кафе пауза, кетъринг и др.
Информационният център разполага с 62 седящи места, мултимедийно оборудване,
даващо възможност за използване на модерни похвати за представяне на съдържание
чрез звук, картина и светлина.
Конферентната зала, разполагаща с 30 седящи места, е оборудвана с мултимедийна
техника и е подходяща за провеждане на обучения, презентации, конференции,
тиймбилдинги, бизнес срещи и др.
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Семинарната зала, с капацитет 12 седящи места, е подходяща за провеждане на
бизнес срещи и за обучения на малък брой хора.
Културният център е дом на разнообразие от занаятчийски работилници,
тематични изложби, възстановки и мероприятия, чрез които деца, ученици и
подрастващи могат да се запознаят с културно-историческото ни наследство. За тази цел
центърът разполага с професионална пещ за изпичане на глина, грънчарско колело,
глиномес, стан за тъкане, работни маси за учебна археология. В „работилницата за деца
и възрастни“ малки и големи могат да придобият умения в различни видове занаяти,
традиционни за древните обитатели на нашите земи – грънчарство, керамика и
тъкачество. Два пъти в годината посетители и местни жители стават участници във
възстановки на древни тракийски ритуали.
Маришките села съхраняват богато наследство от легенди и истории, където
реалното и митичното се преплитат; чудодейни рецепти за билколечения, баения против
различни злини и гадания са части от културното богатство на общината.
2. Културни институции
Средище на културната дейност в общината са народните читалища. На
територията на община „Марица“ съществуват общо 19 народни читалища. Някои от тях
осъществяват доста богата културна дейност – музикално и певческо любителско
творчество, музикални и езикови школи и др.
Библиотечната дейност е представена във всичките 19 читалища. Общият им
библиотечен фонд е над 143 хил. хил. библиотечни единици. С най-голям библиотечен
фонд са: читалището в с. Войводиново (84 700 библиотечни единици), с. Царацово (12
900 т.) и с. Труд (12 600 т.).
Любителското творчество в различните му разновидности и форми е представено
в повечето от читалищата в общината. Към по-голямата част от читалищата в общината
са организирани групи за изворен фолклор, за народни обичаи, певчески групи, групи за
лазаруване, различни видове школи – музикални, езикови, за модерен балет и др. Найголямо е разнообразието на изградените фолклорни групи, танцови състави, школи и
кръжоци в читалищата в по-големите села на общината. По няколко танцови състава са
сформирани в Народните читалища на с. Калековец, с. Труд, с. Царацово, и др.
Читалищата в общината се включват активно в реализацията на общинския
културен календар. Съставите към отделните читалища участват в програмите за
честване на общоселски културни мероприятия, на годишнини и други празници със
свои програми.
Музейна сбирка, свързана с историята и с краеведчески теми, е организирана в
читалището на с. Маноле. Тази сбирка е с подчертан местен характер и е почти непозната
за хората извън с. Маноле.
Фестивали и културни прояви
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В националния туристически регистър на България са регистрирани следните
общински туристически фестивали и събития, които привличат много гости и
участници:
Значение

Кратко описание

Организат
ор

Период
ичност

Село от април
Община
„Мариц
а“

Регионалн
о

Музикална програма с
участието на ромски
състави от община
„Марица“. Конкурс „Мис
и мистър Ромска пролет“.

Община
„Марица“

Ежегод
но

Рокфестивал

Село от юни
Община
„Мариц
а“

Регионалн
о

Събитието е под надслов
„Не на агресията“ На
сцената щафетата си
подават ветерани от
известни български
състави и групи.

Община
„Марица“

Ежегод
но

Конкурс за
популярна
песен
„МарицаЕвровизия“

Село от май
Община
„Мариц
а“

Регионалн
о

В конкурса участват деца
от детските градини и
училищата в общината и
се надпреварват в три
категории. По регламент
участват индивидуални
изпълнители, дуети и
вокални формации

Община
„Марица“

Ежегод
но

Есенен
празник на
община
„Марица“

Село от 22
Община
септе
„Мариц
мври
а“

Регионалн
о

Празнична литургия, крос
с участието на ученици,
фолклорна програма със
самодейци от общината,
тържествен водосвет,
приветствие от кмета на
община „Марица“,
народно веселие с
участието на оркестър.

Община
„Марица“

Ежегод
но

Празник на
община
„Марица“

Село от 25
Община
март

Регионалн
о

Фолклорна програма с
Община
„Марица“
участието на самодейци
от селата на община
„Марица“. Приветствие от

Ежегод
но

Културна
проява

Населе
но
място

Етнофестивал
„Пеем,
танцуваме и
живеем
заедно“

Дата
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„Мариц
а“
Национален
събор за
автентичен
фолклор
„От извора“

Село
Труд

кмета на община
„Марица“
септе
мври

Националн
о

Фолклорна програма с
участието на самодейци
от цялата страна

Община
„Марица“

Ежегод
но

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА
До този момент туризмът в община „Марица“ като отрасъл не е изразен, но предвид
гореизложеното е с голям потенциал за развитие поради наличието на все още
неекспонирано културно-историческо наследство. За целта е необходимо паралелно
разработване на съпътстващи туристически дейности и атракции, реклама и маршрути,
които ще привлекат и задържат туристи на територията на общината.
Намиращият се в съседство голям и древен град Пловдив е реална възможност за
установяване на ползотворно и трайно партньорство между двете общини в сферата на
туризма.
Богатото и добре съхранено наследство от легенди и истории, предания,
лечителски практики, поддържани в изключително добре работещата читалищна
структура, са добра предпоставка за развитие на културен туризъм в общината.
Наличието на ценни артефакти, културно и природно наследство, исторически
паметници, богати водни ресурси – подземни води и открити водни площи, възможности
за рибовъдство, риболовни спортове и отдих, както и наличието на източник на
минерална термална трапезна вода при с. Войводиново са сериозен потенциал за
обособяване на културно-исторически, селски и екотуризъм.
Всичко това съвместно с удобното й транспортно-географско положение,
близостта й до гр. Пловдив и провежданата политика от местните власти е в състояние
да превърне община „Марица“ в привлекателно място за туристи.
3. Спортен туризъм
Община „Марица“ има определени ангажименти и към развитието на спортните
дейности и поддръжката на спортните обекти, които са общинска собственост. В
общината са регистрирани голям брой спортни клубове. Същите са насочени към
развитието на три вида спорт – футбол, баскетбол и хандбал. Най-голям е броят на
спортните клубове по футбол.
Общо на територията на общината са регистрирани 15 футболни клуба в селата
Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Калековец, Крислово, Маноле,
Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Труд, Царацово и Ясно поле.
Повечето разполагат с общинска спортна база, намираща се на територията на
населените места, извършват тренировъчна и спортно-състезателна дейност на
поддържани терени със съблекални. Спортен клуб по баскетбол е регистриран само в с.
Рогош за мъже и юноши. Клуб по вдигане на тежести в с. Динк. Хандбален клуб има в с.
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Труд. Клубът има отбори във всички възрастови групи (момчета 10, 11, 12 и 14 г., юноши
старша възраст до 16 г. и мъже). Хандбалистите на с. Труд участват в състезания в
Зонален хандбален съюз – зона „Тракия” и в държавните първенства на БФХ, Купа РБ,
държавни първенства на малките селища и държавните първенства по плажен хандбал.
Стрелковият комплекс в с. Труд е построен през 1981 г., когато в Пловдивския
панаир се провежда Световното ловно изложение. Той се простира върху повече от 70
дка полигон с буферна зона. Теренът е общински, а върху него в момента има три
комплекта кули, малък ресторант и помещение за сбирки и обучение на кандидат-ловци.
С качества на съвременна спортна инфраструктура е спортният комплекс в с.
Войводиново, създаден за развитие на конен спорт. Това е Конна база „Хан Крум“,
разположена на площ около 34 дка., а заедно с хиподрума и прилежащите площи около
него – 66 дка. Конната база включва: хиподрум, покрита трибуна на 2 етажа, открити
трибуни, тренировъчни и състезателни манежи, съдийска кула и др. Капацитетът на
конната база е 5000 места.
Конна база „Фригопан“ е най-новият комплекс за конен спорт в България, отворил
врати през лятото на 2015 год. Разположен е на площ от около 26 дка и е изграден по
най-модерните и съвременни технологии. Комплексът се намира в с. Царацово и е в
непосредствена близост до град Пловдив – само на около 12 км от центъра на града.
Неговото местоположение го прави лесно и бързо достъпен за всички, които желаят да
се занимават с любителска или професионална конна езда. Разполага с 4 манежа (3
открити и 1 закрит), предназначени за тренировки на професионални ездачи, както и за
национални и международни състезания, покрита трибуна на 1 етаж за около 1500
посетители.
Спортният годишен календар на община Марица включва различни спортни
мероприятия с местно и с общинско значение. Такива са спортните събития на общината:
първенства по лека атлетика и футбол, общинските първенства по баскетбол (момичета
и момчета, юноши и девойки), които са неизменна част от годишните чествания на
празника на община „Марица“ – 25 март, хандбалните състезания (юноши и девойки),
общинското първенство по футбол, общинското първенство по лека атлетика, срещите
по хандбал, футболният турнир „Купа Независимост“, футболният турнир „За купата на
кмета на община Марица“, турнирът по белот и др.
Ежегодно в с. Царацово се провежда турнир по шахмат за купата на кмета на
община „Марица“ в различни възрастови категории с участието на състезатели от цялата
страна.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Екологичните характеристики на природния комплекс и незначителните
неблагоприятно въздействащи върху него фактори определят благоприятната околна
среда на община „Марица“.
Територията е комфортна за обитаване и отдих. Инфраструктурната обезпеченост
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осигурява подем на всички икономически сектори – селско и рибно стопанство,
индустрия и услуги. Община „Марица“ притежава добър потенциал за развитие на
алтернативен туризъм – селски, културен и екологичен.
Мрежата от естествени местообитания поддържа биологичното разнообразие,
включително на дивечовите и рибните ресурси, като предпоставка за екологичен и ловен
туризъм, спортен риболов и рекреация.
Богатата история и съхранените традиции са предпоставка за устойчиво развитие
на стопанския сектор и човешкия фактор. Множеството археологически находки и тези
на обектите, в които предстои да се проведат изследвания, етнографските сбирки,
местните традиционни и нови празници са бъдещата основа за развитие на културноисторическия туризъм и организиран отдих. Те от своя страна, ще умножат ефекта на
въздействие върху други стопански сектори и благоприятно ще повлияят на заетостта на
населението.
До този момент този отрасъл не е развит в община „Марица“, но е с голям
потенциал поради наличието на все още неекспонирано културно историческо
наследство.
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
Места за настаняване:
В областта на туризма най-застъпен е отрасълът „Хотелиерство и
ресторантьорство“, свързан основно с услуги, предоставяни на транзитно преминаващи
през територията на общината туристи. Преобладаващата част от този вид туристически
обекти осъществяват дейност в областта на заведения за хранене и развлечения
(ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви и др.) и за отдих – местата за
настаняване.
- Мотел „9-ти километър“ с местонахождение в землището на с. Костиево, на
изхода на Пловдив в посока Пазарджик, категория „1 звезда“, установен капацитет от 13
помещения и общо 25 места за настаняване. Мотелът е част от комплекс „9-ти
километър“, който разполага с денонощен лоби-бар, охраняем паркинг, уютен ресторант,
прохладна лятна градина, механа с барбекю, пещ и камина; акватека с два басейна и
детски кът, открит бар-плаж „Фрегата“. В екзотичната обстановка – вътре и на открито,
могат да се съчетаят изнесени граждански и църковни ритуали, а стародавната българска
традиция да се преплете със съвременната.
- Семеен хотел „Дияна“ с местонахождение в с. Труд, категория „2 звезди“,
установен капацитет от 10 помещения и общо 16 места за настаняване. Гостите на хотела
имат свободен достъп до прекрасната градина и ресторанта. Комплексът е популярен с
незабравимите мероприятия, организирани там: класически сватби, етно сватби, юбилеи,
рождени дни, абитуриентски балове, кръщенета, фирмени партита и т.н. Често хотелът е
посещаван за бизнес пътувания и важни срещи.
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- Семеен хотел „Рачич“ – кътче, предлагащо уют и удобства. Живописно
разположен сред просторна градина, само на 5 минути от шума и суетата на града.
Категория „2 звезди“, установен капацитет от 18 помещения и общо 25 места за
настаняване. Мястото е подходящо за бизнес срещи и коктейли, сватбени тържества и
други специални събития, разполага с голяма лятна градина, басейн и ресторант.
- Семеен хотел „Черно и бяло“ с местонахождение в с. Костиево, категория „1
звезда“, установен капацитет от 8 помещения и общо 16 места за настаняване.
Хотелът предлага следните удобства: открит басейн, билярд, кафе-аперитив,
телевизор, хладилник кабелна тв, климатик, отопление, интернет, баня/тоалетна.
- Мотел „Кабана“ с местонахождение в землището на с. Костиево, категория „1
звезда“, установен капацитет от 16 помещения и общо 32 места за настаняване. На място
има възможност за ползване на безплатен частен паркинг.
- Къща за гости, находяща се в с. Войводиново, ул. „Войвода Костадин Патриков“
№ 8, предлага 2 двойни стаи, удобна всекидневна, кът за приготвяне на храна и веранда
за отдих на открито. Туристическият обект разполага с паркоместа за автомобили.
- Къща за гости в с. Скутаре, ул. „Хан Кубрат“ № 59А, разполага с всички удобства
за почивка и уют извън големия град.
Средната цена за нощувка в най-големите обекти за настаняване в дестинация
„Марица“ е в рамките на 55 лева, като в зависимост от заявените за ползване услуги и
пакети към нощувката може да варира с до 30%.
Средната цена на стая в дестинацията (по обявени цени на основните обекти за
настаняване) е от 20 до 80 лева за нощувка.
Приходите от туристически данък в община „Марица“ за 2018 г. възлизат на 2
247,55 лева. Туристическите дейности (хотелиерство, ресторантьорство и атракции) са
изключително слабо развити като сектор от местната икономика.
Не е разработен потенциалът на територията за развитие на културно-исторически,
еко- и селски туризъм. Направени са първите стъпки за експониране на тракийското
наследство, но е необходимо паралелно да се развият съпътстващи дейности и атракции,
реклама и туристически маршрути, които ще привлекат и задържат туристи на
територията на общината.
Прави впечатление, че община „Марица“ разполага с не малък туристически
потенциал, състоящ се от опазена природна среда, богато културно-историческо
наследство, съхранени традиции, културен живот и др., който би могъл да се използва за
привличане на инвестиции в сферата на туризма.
2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
№ Вид на
Име на
Населено
Брой Кат Предлагана кухня
обекта
място-село
мест .
обекта
а
(*)
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1

Ресторант

Дияна

Труд

75

2

Българска кухня с
традиционни ястия, както и
специални местни рецепти.
Дегустация на подбрана
колекция от елитни вина –
бели и червени.

2

Кафеаперитив

-

Войводиново 20

1

Кафе и напитки

3

Кафеаперитив

-

Войсил

30

1

Кафе и напитки

4

Ресторант

-

Маноле

50

1

Специализиран ресторант за
рибни ястия и барбекю

5

Кафеаперитив

Бялото
барче

Войводиново 50

1

Кафе и напитки

6

Ресторант

Хепи
Юг

- Радиново

144

2

Верига от ежедневни
ресторанти в България и
Барселона. Изключително
добро качество на храната и
висок стандарт на обслужване

7

Ресторант

Хепи
Север

- Радиново

180

2

Верига от ежедневни
ресторанти в България и
Барселона. Изключително
добро качество на храната и
висок стандарт на обслужване

8

Кафеаперитив

Моки

Радиново

20

1

Кафе, напитки и закуски

9

Кафесладка-ца

-

Бенковски

14

1

Кафе, напитки, сандвичи и
сладкиши

10 Кафесладка-ца

-

Костиево

30

1

Кафе, напитки, сандвичи и
сладкиши

Радиново

36

2

Кафе, напитки и закуски

11 Кафеаперитив
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12 Ресторант

Стейшън

Труд

150

2

Българска
традиционни
кухня

13 Кафеаперитив

-

Рогош

20

1

Кафе и напитки

14 Кафеаперитив

-

Бенковски

20

1

Кафе и напитки

15 Кафеаперитив

-

Калековец

30

1

Кафе и напитки

16 Кафеаперитив

-

Динк

20

1

Кафе и напитки

17 Бар-бюфет -

Рогош

35

1

Кафе и напитки

18 Кафеаперитив

-

Войводиново 20

1

Кафе и напитки

19 Кафеаперитив

-

Войводиново 16

1

Кафе и напитки

20 Ресторант

Каприз

Строево

80

2

Българска традиционна
кухня, скара

21 Сладкарни ца

Калековец

20

1

Кафе и напитки, сладкарски
изделия.

22 ЗОХ

Граф Игнат.

30

1

Заведение за бързо хранене

23 КафеСладкарни
цаца

Костиево

40

1

Кафе, напитки и сладкиши

24 Бърза
закуска

Орфей

Царацово

60

1

Производство и продажба на
закуски

25 Снек-бар

-

Маноле

50

1

Бързо хранене

26 Кафеаперитив

Черно и Костиево
бяло

30

1

Кафе и напитки

27 Ресторант

Авиано

50

1

Крайпътно заведение за
хранене

-

Граф Игнат.

кухня
с
ястия, бърза
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28 Бърза
закуска

Граф Игнат.

115

1

Производство и продажба на
закуски

29 КафеСладкарни
ца

Манолско
Конаре

36

1

Кафе и напитки, сладкарски
изделия

30 Кафесладкарни
ца

Крислово

30

1

Кафе и напитки, сладкарски
изделия

31 Кафесладкарни
ца

Войсил

30

1

Кафе и напитки, сладкарски
изделия

32 Заведение Зенит
за бързо
хранене

Граф Игнат.

80

1

Крайпътно
хранене

33 Кафеаперитив

-

Ясно поле

20

1

Кафе и напитки

34 Кафеаперитив

Градина

Труд

50

1

Кафе и напитки

35 Кафене

-

Калековец

30

2

Кафе и напитки

36 Кафеаперитив

-

Труд

48

2

Кафе и напитки

37 Кафеаперитив

Бяло
барче

Войводиново 20

1

Кафе и напитки, закуски

38 Кафеаперитив

Червено
барче

Калековец

30

1

Кафе и напитки, закуски

39 Кафе
еспресо

-

Маноле

26

1

Кафе и напитки

40 Кнек-бар

Валдис

Трилистник

30

1

Бързо хранене и закуски

41 БАР
– 9-ти км.
ФОАЙЕ

Костиево

48

1

Кафе и напитки, закуски

42 Закусвалня

Войводиново 20

2

Бързо хранене и закуски

-

Войводски хан

заведение

за
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43 Кафене

Корнер

Войводиново 18

1

Кафе и напитки

44 Кафеаперитив

Павие-ли Крислово

30

1

Кафе и напитки

45 Ресторант

Макдо-

144

2

Бързо
верига

46 Ресторант

Панорам Войводиново 120
а

2

Българска кухня с
традиционни ястия, както и
специални местни рецепти.
Дегустация на подбрана
колекция от елитни вина бели и червени.

47 Ресторант

-

Динк

40

1

Българска традиционна
кухня, скара

48 Ресторант

Крайпътен

Рогош

30

1

Българска традиционна
кухня, скара

49 Кафетерия

Метро 2

Костиево

50

1

Кафе и напитки

50 Лоби бар

Кабана

Костиево

120

2

Българска традиционна
кухня, скара

51 Ресторант

Графини Граф Игнат.
те

50

1

Българска традиционна
кухня, скара

52 Снек-бар

Фригопан

24

1

Бързо хранене

53 Ресторант

Дани
Крис

30

1

Българска традиционна
кухня, скара

54 Закусвалн
я

Даяна

Войводиново 50

1

Бързо хранене и закуски

55 Закусвалн
я

Фаст
фууд

50

1

Бързо хранене и закуски

56 Ресторант

Кебър

148

1

Българска традиционна
кухня, скара

Радиново

налдс

Царацово
- Маноле

- Рогош
Рогош

хранене,

световна
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57 Кафене

Братя
Дингил.

Строево

50

1

Кафе и напитки

58 Кафене

Пашата

Ясно поле

24

1

Кафе и напитки

59 Кафене

Венеция

Радиново

50

1

Кафе и напитки

60 Ресторант

Камината Войводиново 130

2

Българска традиционна
кухня, скара

61 Кафене

Елди

Строево

50

1

Кафе и напитки

62 Кафене

Торнад.

Труд

30

1

Кафе и напитки

63 Ресторант

Рачич

Войводиново 150

2

Българска кухня с
традиционни ястия, както и
специални местни рецепти.
Дегустация на подбрана
колекция от елитни вина бели и червени.

64 Кафетерия Ванчини Труд

20

1

Кафе и напитки

65 Ресторант

Графа

Граф Игнат.

80

1

Българска кухня с
традиционни ястия

66 Кафеаперитив

Тя и той

Трилистник

30

1

Кафе и напитки

67 Кафене

СофиМарго

Калековец

30

1

Кафе и напитки

Основните заведения за обществено хранене и развлечения са главно кафеаперитиви с до 50 места в различни населени места на територията на дестинация
„Марица“ с преобладаваща „Първа категория“.
Налични са над 5 ресторанта с капацитет до 150 места от Втора категория,
предлагащи българска кухня с традиционни ястия, както и специални местни рецепти,
вкл. и дегустация на подбрана колекция от елитни вина – бели и червени.
ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
В община „Марица“ има приета Общинска програма и стратегия за развитие на
туризма и туристическия маркетинг 2016 - 2020 г.
1. Източници на финансиране
Средствата, необходими за реализация на Програмата за развитие на туризма в
община „Марица“, могат да бъдат от следните източници:
1.1. Общински бюджет;
1.2. Такси от категоризация на туристически обекти по реда на Закона за туризма;
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1.3. Туристически такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси;
1.4. Глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за туризма;
1.5. Средства от външни източници – фондове на ЕС, програми за финансиране на
различните министерства и др.;
1.6. Дарения.
2. Организационни мерки
2.1. Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в община
„Марица“;
2.2. Извършване на своевременна категоризация на туристическите обекти;
2.3. Текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на
туристическата такса;
2.4. Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи с цел
запознаването им с най-новите изисквания за условията, на които трябва да отговарят
стопанисваните от тях туристически обекти;
2.5. Публично обсъждане на програми и планове, свързани с развитието на туризма
в общината.
Целта на програмата на първо място е да изясни и определи туристическия
потенциал на територията на община „Марица“ и да конкретизира основните
стратегически цели за развитието на туризма в общината. Изхождайки от конкретните
дадености, досега в община „Марица“ няма опит и традиции в развитието на туризма
като цяло. Историческите и географските особености не са определяли и не определят
община „Марица“ и населените места в общината в категориите на туристически
обособените обекти. Въпреки това природните и културно-историческите условия в
община „Марица“ предлагат възможности за развитие на туризъм в различни форми и с
различна интензивност.
3. Задачи за популяризиране на туризма в община „Марица“.
Задачите, които предстоят за решаване, за да се превърне туризмът в значим за
общината икономически отрасъл, са:
3.1. Активна политика към възпитанието на младите хора в общината с цел
повишаването на екокултурата, окуражаването и подкрепата на всички мероприятия по
опазването на околната среда, паметниците на културно-историческото наследство и
фолклора.
3.2. Да се изгради позитивен имидж на общината като привлекателно място за
инвестиции в областта на туризма чрез популяризиране на потенциалните възможности
– опазена природна среда, богато културно-историческо наследство, богат културен
живот и съхранени традиции.
3.3. Създаване на туристическа карта на община „Марица“ – проучване и
маркиране на всички потенциални туристически обекти на територията на общината.
3.4. Да се диференцират предлаганите туристически продукти с цел самостоятелно
предлагане или включване в дестинации с различна тематика.
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3.5. Създаване на постоянно действащ механизъм за обмен на информация,
обсъждане на идеи и планиране на общи инициативи и дейности за развитие на туризма
в общината, включващ всички заинтересовани страни.
SWOT анализ на туризма в община „Марица“
Силни страни
Слаби страни
1. Добро географско и транспортно
1. Ниска степен на оползотворяване на
положение на общината;
природните ресурси, трудности в
2. Наличие на защитени зони и територии управлението и поддържането им;
по НАТУРА 2000;
2. Проявление на неблагоприятни
3. Сравнително съхранена флора и фауна
климатични явления;
(наличие на защитени видове и лечебни
3. Слаба степен на рекламиране и
растения);
позициониране на местната
4. Богатство на водни ресурси – реки,
идентичност, културни и исторически
водоеми и рибарници, и добра
обекти и паметници;
обезпеченост с повърхностни и подземни 4. Остаряла техника и оборудване и
водни ресурси;
частично амортизиран сграден фонд в
5. Устойчиви демографски показатели
много от културно-просветните
през последните 10 години;
институции;
6. Добро образователно и ниво на
5. Ограничени възможности за
активното население;
финансиране на дейности във връзка с
7. Съхранени читалища – културни
провеждането на археологически
центрове;
проучвания, обогатяване на
8. Активна местна власт;
историческата памет и съхраняване на
9. Активно население и сектори на
културно-историческото наследство;
територията на общината;
6. Слаба степен на експлоатация на
10. Дейността в производствените зони не разполагаемите ресурси в туризма;
представлява заплаха за качеството на
7. Липса на атракции и туристическа
компонентите на природната среда;
посетителска инфраструктура;
11. Работещо публично-частно
8. Липса на достатъчно места за
партньорство;
настаняване и развлечения.
12. Наличие на големи села, действащи
като вторични центрове;
13. Богато културно-историческо
наследство – съхранени етнография,
фолклор, традиции;
14. Наличие на активна културнопросветна дейност от страна на
читалищата – множество фолклорни,
певчевски и танцови групи, осигуряване
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на младежки занимяния, активна дейност
на клуба на пенсионера;
15. Ежегодно провеждане на значими за
общността събития и фестивали.
Възможности
1. Финансово подпомагане на дейностите,
свързани със съхранението и подобряване
състоянието на природните ресурси;
2. Поддържането на местообитанията на
защитените видове и екосистемните
функции в защитените територии;
3. Валоризация на природните
забележителности;
4. Разширяване на озеленените територии
в населените места;
5. Повишаване на степента на защита от
неблагоприятни последици в резултат от
климатичните изменения;
Повишено търсене на културноисторически и селски туризъм;
6. Развитие и използване на естествения
биологичен ресурс;
7. Осигуряване на финансиране за
предприятията, насочени към
подобряване качеството на работните
места, иновациите и квалификацията и
уменията на заетите и др.;
8. Използване на възможностите за
развитие на туристически дейности във
връзка с „Музей на открито Малтепе“,
вкл. периферни туристически услуги с
разнообразни доставчици на местни
продукти;
9. Изработване на стратегия за развитие
на културното наследство;
10. Повишаване на степента на финансово
подпомагане от национални и европейски
източници;

Заплахи
1. Неблагоприятни последици за
природния пейзаж, вследствие
реализацията на инфраструктурни
проекти;
2. Отрицателни последици върху почви,
води и биоразнообразие, резултат от
целенасочената човешка дейност;
3. Недостатъчна степен на защита от
природни бедствия;
4. Слаба активност на природозащитни и
екологични организации;
5. Прекалена експлоатация на
земеделските земи;
6. Увеличаване на замърсяването в
следствие на интензивно земеделие,
производствени дейности, транспорт и
туризъм;
7. Глобалната промяна на климата,
попадане на страната в зона на
засушаване и рискове, свързани с
природни бедствия;
8. Не достатъчно изграден капацитет за
усвояване на средства по европейските
програми;
9. Засилен конкурентен натиск на
вътрешния пазар и свиване на
производството;
10. Засилване миграционните процеси в
групата на младежите с висок
образователен ценз и професионална
квалификация;
11. Продължаващ ефект на
икономическата криза в останалите
страни-членки на ЕС, които са основни
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11. Разширяване на местния капацитет от
структури за развитие на младежките
дейности;
12. Развитие потенциала на културноисторическото наследство и
валоризацията му посредством туризма.

търговски партньори в стокообмена със
стоки на аграрния;
12. Липса на политика за обвързване на
културното и историческо наследство с
туризма и с образованието.
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ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Достъпност:
Община Перущица се намира в Южна Централна България и по-конкретно в
югозападната част на област Пловдив. Разположена е в подножието на
Западнородопските ридове Чернатица и Върховишки рид. Граничи с общините
Стамболийски на север, Родопи на изток и на юг, и Кричим на запад. Територията на
общината обхваща площ от 48,7 кв. км.
Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), община Перущица попада в
границите „Югозападна и Южна централна България“ на ниво 1, Южен централен район
на ниво 2 и Област Пловдив на ниво 3.
Единствено населено място в общината е гр. Перущица. Намира се на 25 км от
областния център Пловдив и на 144 км от столицата.
Транспортна система:
- пътища, жп транспорт, въздушен транспорт
Транспортните комуникации в община Перущица се осъществяват чрез
транспортна мрежа, която се състои от: Третокласен Републикански път № III-1236 и
общински път PDV1323/III-866/.
Непосредствената близост до развит икономически център като гр. Пловдив, както
и сравнително близкото разстояние до автомагистрала „Тракия“, осигуряваща връзка с
националната ос на развитие София - Бургас, определя транспортното положение на
общината като благоприятно. Общината има и изключително благоприятно
туристическо-географско положение, тъй като е разположена в подножието на
планината Родопи и е изходен пункт до планински курорти.
Най-близката жп гара по линията София - Пловдив е в гр. Стамболийски.
Б. Природни ресурси:
Релеф:
Пазарджишко-Пловдивският район, в който се намира община Перущица, е един
от най-добре обособените физикогеографски райони в страната. Основните форми на
релефа са равнинни и предпланински. През територията на общината минава р.
Перущенска. Средната надморска височина е 225 метра. Релефът има западно-източно
простиране, характеризира се с незначителна контрастност, с неразчлененост и
подчертано еднообразие във външния му облик. Старата градска част на града е
разположена амфитеатрално по възвишенията Вълковище и Власевица. В низинната част
са застъпени холоценските алувиални тераси, както и кватернерни наслаги от чакъл,
пясък и глина. Най-южните периферни части на Пазарджишко-Пловдивския район са
заети от наносни конуси, които заедно с делувиалните шлейфове и някои структурни
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стъпала, образуват т.н. яка в Пловдивския регион, много пригодна по природни условия
за определен вид култури – лозя, зеленчуци, овощни градини и др.
Климат:
Физикогеографските условия определят климата в района на общината като
преходно-континентален. Община Перущица попада в преходно-континенталната
климатична област, северно от Родопския масив. Зимата е значително по-мека, а лятото
е сравнително сухо. Продължителността на задържане на снежната покривка е от 25 до
30 дни през годината. Пролетта настъпва сравнително рано, което е причина и за
високата средноденонощна температура през месец април: 10° - 12°С.
Средногодишната температура е 12,9°С, абсолютният максимум на температурата
е 41,8°С (юли); абсолютният минимум на температурата е -20,7°С (февруари).
Територията на общината се отличава с температурни инверсии. Това води до
ограничаване на естествената вентилация на въздуха в района и до бързо увеличаване на
атмосферните замърсители.
Средната годишна абсолютна влажност на въздуха е 10.0 μδ и варира от 5.2 μδ за
януари до 15.6 μδ за юли. Средната годишна относителна влажност е 69% и се изменя от
55% за август до 81% за януари и декември.
Средногодишните валежи са 569 мм на кв. м и са под средните за страната с
максимум през юли – 65 мм и минимум през февруари – 33 мм.
Посоката на ветровете най-често е западна. Силни ветрове със скорост над 14 м/сек
не са характерни за района.
Продължителността на слънчевото греене и високите температури през
преобладаващата част от годината предоставят възможност за развитие на енергийната
ефективност от природни източници.
Климатичните условия в община Перущица са още една предпоставка за развитие
на земеделие и туризъм.
Водни ресурси:
В хидрографско отношение районът се отнася към поречието на р. Марица, десни
притоци на която са реките Въча, Стара река, Устинска, Перущинска, Тамрешка и др.
Естествените водни ресурси в общината включват водите на р. Перущенска. Река
Перущинска представлява малка планинска река, която е с непостоянен отток,
значителен след валежи и снеготопене и незначителен до нулев през сухите периоди. За
нуждите на земеделието се използват три напоителни канала, които минават през
територията на общината – „Горнокричимски“, „Долнокричимски“ и „Южнобългарски“.
За целите на поливното земеделие се използват и водите на разположения в
непосредствена близост до града микроязовир „Батен“ с вместимост 90 000 куб. м.
Водните ресурси в общината включват и карстов извор, на около 1,5 км от гр.
Перущица, и подземни води в терасата на река Въча.
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Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината:
Компонентите и факторите, под влияние на които се формира екологичната
ситуация за територията на община Перущица, са твърде разнообразни и различни по
характера на своето действие. Най-общо те могат да се разделят на две групи:
Териториални с пряко влияние, към които спадат природните условия – географско
положение, атмосферни и климатични характеристики, хидрология и хидрогеология на
района, състояние на почвите, растителен и животински свят, защитени зони, ландшафт,
културно наследство. Втората група – териториални фактори с косвено влияние, към
които трябва да се причислят селскостопанският характер на района, наличието на
ценни, в т.ч. защитени обекти на природното и културно-историческото наследство.
Климатичните условия в община Перущица са добра предпоставка за развитие на
земеделие и туризъм. Климатико-географското положение на района се отразява
благоприятно на състоянието на атмосферния въздух. Особеностите на релефа и
надморската височина на територията на общината оказват влияние както върху
разпределението на топлината, светлината, количеството на валежите и ветровата
картина, така и върху разпространението и разсейването на замърсяванията на
атмосферния въздух. Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на
въздуха, са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и
вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии.
Състоянието на атмосферния въздух в района е резултат в голяма степен на
източници с локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите вещества в
атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за задържането
или разсейването им:
- изменението на локалните климатични условия вследствие морфографските
характеристики на района;
- площното разположение и мощността на източниците на емисии;
- характера на урбанизация.
Качеството на атмосферния въздух се определя от състоянието на приземния слой
на атмосферата и представлява съотношението на естествените му съставки и добавените
вещества от естествен или антропогенен произход. Контролът на основните показатели,
характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух в региона, се
осъществява от РИОСВ –Пловдив. През територията на общината преминават:
третокласен път III-8602 „Пловдив - Перущица - Кричим“ и четвъртокласен път PDV
1323/ III-866/ „Чурен - Перущица - Стамболийски“, по които има значителен
автомобилен трафик и респективно количество на изхвърляните изгорели газове в
околната среда.
Резултатите от оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностното
водни тела е, че то е добро. То не попада в чувствителните зони. Водата в реките е
оценена като добра за водоползване или годна за селскостопански нужди. Основното
замърсяване на водите се дължи на факта, че отпадъчните, непречистени води заустват в
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тях или в попивни ями. Канализацията на гр. Перущица зауства в р. Перущянска, в тази
на кв. Пастуша в р. Пастушко дере, и двете реки са десни притоци на р. Въча. На
територията на общината няма изградена и функционираща ПСОВ. Приоритет за
общината е изграждане на ПСОВ, изграждане на канализационна мрежа на цялата
територия на населените места, както и ремонти на съществуващите канализационни и
водопроводни мрежи.
Водните ресурси в общината включват и карстов извор, на около 1,5 км от гр.
Перущица и подземни води в терасата на река Въча. Подземните води в община
Перущица са част от Подземно водно тяло BG3G00000Pt041- Карстови води - Централно
Родопски масив. Химическото състояние на подземните води на територията на
общината е определено като добро.
Почвите в общината са хумусно-карбонатни, алувиално-ливадни в добро
екологично състояние поради отсъствие на активна промишлена и интензивна
селскостопанска дейност. Природните условия са благоприятни за развитие на
лозарство, зеленчукопроизводство, овощарство и тютюнопроизводство. Извършените
наблюдения позволяват да се направи заключение, че почвите в община Перущица са в
добро екологично състояние, както по отношение на запасеност с биогенни
елементи/органично вещество, така и по отношение замърсяване с тежки метали,
металоиди и нитрати. Няма регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични
замърсители. От баланса на общинската територия се вижда, че земеделските земи са
55,14% и на по-голямата част от тях се извършва селскостопанска дейност. Използването
на добри земеделски практики, контролирано торене, недопускане на нерегламентирано
натрупване на торови маси от животновъдните ферми, на твърди битови отпадъци и др.
са гаранция за опазване на почвите и водите в общината.
Площта на ерозиралите земи в община Перущица възлиза на 230 дка. Ерозията е
процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния слой, което води
до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. Борбата с проявата на ерозия следва
да се води чрез залесяване на нови гори и провеждане на противоерозионни технически
мероприятия.
Организираното събиране и извозване на битовите отпадъци е въведено на
територията на цялата община. Тази дейност се извършва от община Перущица и
обхваща 100% от населението. Депонирането на битовите отпадъци се извършва на
депото за битови отпадъци при с. Цалапица, тъй като съществуващото общинско депо не
отговаря на нормативните изисквания и експлоатацията му е преустановена.
Предприятията на територията на общината имат изградени схеми за събиране на
производствени и опасни отпадъци и предаването на същите за преработка или
обезвреждане на лицензирани фирми.
Основните източници на шум на територията на общината са свързани с вътрешно
селищния и транзитен автомобилен транспорт, както и различните дейности на
населението с промишлен характер, работилници, търговски и строителни обекти и др.
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Във връзка с тенденцията за увеличаване на промишлените предприятия се налага
развитието на промишлени зони, разположени извън регулационните граници на града,
а обектите в тях се изграждат според изискванията и измервания за шумово натоварване.
В района няма постъпили сигнали за радиационни замърсявания. Източниците на
нейонизиращи лъчения са електропроводите с високо напрежение и
телекомуникационните системи. През територията на общината минават важни
енергийни мрежи от националната електрическа система. Енергийната система на
общината е част от тази система и не е самостоятелно структурно звено. Обособеният
експлоатационен район е пряко подчинен на „КЕЦ – Стамболийски“. На територията на
общината има изградени базови станции на мобилните оператори, които обхващат
цялата територия. Има добро покритие на радио и ТВ сигнал.
Липсата на големи промишлени предприятия на територията на община Перущица
определя доброто състояние на основните параметри на околната среда – въздух, води,
почви и биоразнообразие.
Основните рискове за замърсяването на въздуха, водите и почвите в общината са:
 значително увеличаване на автомобилния транспорт по пътищата, преминаващи
през общината;
 дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на добрата
производствена практика;
 изхвърлянето на отпадъците на нерегламентирани сметища;
 нерегламентирано складиране и съхранение на торови маси от животновъдните
ферми;
 лошото състояние на канализационните мрежи и съоръжения към тях – липсваща
канализация или такава с изтекъл амортизационен срок, липса на съвременни
високо ефективни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от населените
места.
За опазване и подобряване на околната среда в общината се обръща сериозно
внимание на изграждането на добра техническа инфраструктура в района. Спазването на
всички нормативни изисквания за проектиране и строителство в урбанизираните
територии. Спазването на нормите за добри земеделски практики при извършване на
селскостопански дейности. Запазването и подобряване на състоянието на горския фонд,
чрез провеждането на необходимите залесителни мероприятия, залагайки на местните
структуроопределящи видове. Запазване местообитанията и видовете в двете защитени
зони, чрез забрана на каквито и да е дейности в тях.
Община Перущица акцентира върху превантивните мерки за опазване на околната
среда. Запазването и подобряването на екологичните условия в общината е основно
изискване, с цел осигуряване на по-добри условия за обитаване, развитие на основните
отрасли и пълноценна реализация на потенциалното развитие на туристическата дейност
и биологичното земеделие.
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Биоразнообразие и защитени територии:
Характерните климатични и морфографски дадености на района определят
наличието на една сравнително богата биота. Благоприятният преходноконтинентален
климат и теренните условия определят наличието на разнообразна флора и фауна. В
общината сравнително голяма площ (34,55%) се заема от горския фонд и за него се
прецизират мерките за опазване и ползване на горите. На територията на общината са
разпространени следните флористични видове: вековна буково-дъбова гора, дъбовогабърови гори, алувиални гори, отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества; храстови съобщества; сухи тревни съобщества; хазмофитна растителност
по варовикови скални склонове; гори от космат дъб и др.
Сред представителите на животинския свят се срещат широкоух прилеп, дългоух
нощник, жълтокоремна бумка, ивичест смок, ручеен рак, обикновен сечко, бръмбар
рогач, буков сечко и др.
В община Перущица е обявена една защитена природна територия – защитена
местност „Перестица“, записана с код в Държавния регистър 234, с цел опазване на
гнездовите местообитания на черен щъркел и характерен ландшафт на площ от 6,05
хектара. Територията на защитената местност „Перестица“ включва скален масив,
разположен на юг от гр. Перущица, и вековна букова-дъбова гора. Скалният масив
представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на
редица видове дневни и нощни птици.
Освен това в ЗМ „Перестица“ има находище на Родопски силивряк. Той е терциерен
реликт, преживял ледниковия период с уникални способности да устоява на суша.
Установено е, че този балкански ендемит може да преживее 31 месеца изсушен в
хербарий, след което при овлажняване започва отново да се развива нормално.
Разпространен някога по цяла Европа, днес той се среща само на Балканите, поради което
представлява голям интерес за чуждестранните туристи. Включен е в Червения списък
на Международния съюз за защита на природата (IUCN) с категорията „рядък“.
На територията на общината попадат и части от други два елемента на
националната екологична мрежа в частта и по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за
биологичното разнообразие – защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за
местообитанията – защитена зона „Брестовица“ (BG0001033) и защитена зона ВъчаТракия“ (BG0000424). И в двете защитени зони се срещат множество растителни и
животински видове, с висок природозащитен статус.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината):
Селското стопанство в общината е поликултурно, относителният дял на
селскостопанските територии от общата площ на община Перущица в дка е 28375,30 дка
или 58,71%. Голяма част от територията на общината е земеделска земя – собственост на
частни лица, която би могла да се окрупни и използва за селскостопанско производство
с по-ниска себестойност. Традиционен отрасъл за общината е гроздо- и
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винопроизводството, като основните сортове са каберне совиньон, мерло и мавруд.
Наложително е създаването и подкрепата на малки семейни винарски изби, които да
разширят възможностите за производство и туризъм.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм:
Културни ценности:
1.1. Археологически обекти:
Античен град „Драговец“
Градът, съществувал в подножието на Родопите, е бил известен като Драговец, или
Кючюк Станбул (Малкият Цариград). Ето как описва Драговец през XIX в. Димитър
Лачков:
„Този град е съществувал допреди покоряването на България от турците. Бил е
на 4 часа път от Пловдив, на югозапад. По развалините му, които се виждат днес, се
познава, че е бил от пет части, на разстояние половин час една от друга. Всички заедно
можели да се обиколят за десет часа. Първата част на този град е била на това място,
на което сега е Кричим. Втората част и най-голямата, е била разположена на тези
места, които обхващат Куртово, Селище и Стара Пастуша. В Стара Пастуша освен
това има развалини от църква, за която старите хора казват, че се е наричала „Св.
Троица“. Третата част се е разполагала в околностите на днешна „Пастуша” (село
от 20 къщи българи) и включва църквите „Св. Дух“, „Св. Георги“ и манастира „Св.
Богородица“. От него до днес е оцеляла само една четвърт част от църквите му, която
сега се нарича Червената църква и изглежда, е построена от Източните Римляни
(Византийци). Всяка година на третия ден на Възкресение от околните села се прави
събор, който може да се сравни с Олимпийските игри. Около църквата „Св. Дух“
перущенци разкопаха и извадиха различни метални изделия. Едни от тях вече бяха
изгнили и не се разпознават ясно, освен осем обръча на колела от каруца и няколко
човешки образи, излети от жълта мед. Четвъртата част е била отдалечена на юг
от третата, от която три четвърти сега са лозя, ниви на перущенци, а една четвърт
от нея обхваща Перущица – село от 250 къщи. Тук се виждат много къщи и развалини.
Из тях се намират големи пръстени съдове (кюпове), в които могат да се съберат
трима души. Виждат се също и църковни развалини, от тях са: „Св. Троица“, „Св.
Павел“, „Св. Димитър“ и „Св. Неделя“, които са извън Перущица и са на север; „Св.
Георги“ и „Св. Никола“ на юг, а „Св. Спас“ вътре в селото. А петата част е била
разположена около Устинско блато и на мястото на днешна Устина.“
С други думи, древният Драговец се е простирал от днешния перущински квартал
Пастуша до Устина, Кричим и Куротово Конаре. Ако от Пловдив
до Драговец разстоянието е 23,5 км и се изминава за 2 часа, то обиколката на Драговец,
която се изминава за 5 пъти по-дълго време, трябва да е била наистина впечатляваща.
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Подстъпите към Драговец са били пазени от 10 крепости, развалините на три от които са
видими още южно от Перущица в местностите „Градището“, „Момино кале“ и
„Перестица“. Запазени са частично и крепостите около Кричим и Устина.
GPS координати на Драговец и останките от крепости:
- Драгоевец: 42° 2'22.03"С 24°29'11.97
- Микроязовир, под чиито води е част от града: 42° 2'28.51"С 24°29'34.20"И
- Голяма средновековна крепост на г. Кричим: 42° 2'19.00"С 24°27'47.00"И
- Малка средновековна крепост на Кричим 42° 2'8.88"С 24°28'16.01"И
- Тракийска крепост „Полянките“ 42° 1'53.97"С 24°28'24.08"И
- Средновековна крепост „Юстина“: 42° 1'54.06"С 24°31'27.94"И
- Средновековна крепост „Перестица“: 42° 1'55.00"С 24°32'24.00"И (665 м
надморска височина, на 3 км югозападно по права линия от град Перущица, на 1,88 км
югоизточно от село Устина и на 1,3 км източно от крепостта „Юстина“).
Тази картина обяснява названието „Малък Цариград“ – един град, който е носил
всички черти на блестящия римски урбанизъм и който е бил охраняван наистина
сериозно. Отглас от тази „златна епоха“ на Перущица са например прекрасните
архитрави, които днес се намират във и пред Историческия музей. Мащабът и видът на
селището, разбира се, обясняват част от съдържанието на самото название Драговец –
град на блага и драгоценности.
Що се отнася до „появилото се след падането на България под османска власт“
(засвидетелствано в турски регистър от XVI в.) име Перущица (с. Перущиче), за него има
различни хипотези. Като оставим настрана предположението, че названието е свързано
със „славянския“ бог Перун или с ранновизантийската крепост Перистица, по всяка
вероятност Перущица е най-древното име на града. То идва от тракийската дума per(u) –
скала (по известния езиковед проф. И. Дуриданов или перг/праг, високо място – по П.
Серафимов). Иначе казано, Перущица буквално означава Скален град. За
изключителната древност и сакралност на името свидетелства фактът, че въпросният
„славянски“ бог Перун всъщност е прадревното хетско божество Pirwa (или Peruwa),
което от своя страна отвежда до протоиндоевропейското божество Perkwunos – Бог на
гръмотевицата, но и Богът на кон: неслучайно „Перкос“ е един от епитетите на
тракийския Херос, а „пéркам“ до днес в българския език означава „удрям бързо“. Найранното значение на „перк(ус)“, изглежда, е гориста планина – пейзаж, който перфектно
отговаря на родопските склонове край Перущица.
Градската идентичност на антична Перущица би била непълна, ако не се спомене
връзката й с Бесапара – легендарният град на тракийските жреци – бесите. Бесапара се
появява в римските пътеводители (по-конкретно в Itinerarium Antonini Augusti от времето
на Каракала, III в.). Селището се намира на Диагоналния път между Сердика (София) и
Филипопол (Пловдив). Обикновено изследователите сочат мястото на Бесапара до
днешното пазарджишко село Синитево. Стефан Захариев (в „Географико историкостатистическо описание на Татар Пазарджишката кааза“, 1870 г.) и Константин Иречек
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са били склонни да търсят Бесапара при с. Баткун, община Пазарджик. Още Петко
Славейков обаче се съмнява в тази локализация. Той, както мнозина по-късни учени,
е убеден, че има две Бесапари – Горна и Долна, като едната е на самия Диагонален път
(около Пазарджик), а другата съвпада със село Пастуша (днешният перущински
едноименен квартал). Че Бесапарите са били (поне) две се доказва от един епиграфски
паметник, датиран към II-III в., който споменава за жителите на Горна и Долна Бесапара.
Славейков не успява да завърши диренията си около Бесапара, понеже архивът му е
унищожен при пожар. Въпреки това той посочва една твърде продуктивна линия в
търсенето на „селището на бесите“: ако предположим, че в Пастуша се е намирала
някаква главна резиденция на жреците беси, това би обяснило издигнатия тук
забележителен античен хероон, който е трансформиран около 343 г. в грандиозен
християнски храм (Червената църква). Седалището на траките беси би обяснило не на
последно място и самото име Драговец – град на драгоценности, но и драг, най-мил
и скъп на местното население.
Средновековна крепост „Перистица“
На по-малко от 3 км южно по права линия от центъра на града върху висок скалист
хълм с отвесни склонове на изток, запад и юг се намира крепостта Перистица. Тя е
основана от траките и всички скали носят белези от тяхната култова дейност. Има много
изсичания и скални шарпани. Крепостта се извисява на надморска височина 668 м и има
GPS координати: 42°01’56” С.Ш. и 24°32’23”. С автомобил може да се стигне по
шосето, което продължава по висинето над града към селата Скобелево и Чурен, до
паркинга край отбивката за черния път към руините от манастира „Св. Св. Тодор Тирон
и Тодор Стратилат“.
Западно от хълма протича потокът Кокарица или Пустоша, а от изток – река
Манастирски дол. Склонът от север е стръмен и висок от 30 до 120 м. Укреплението
умело е вписано сред стръмните скални образования. То има неправилна форма, като
крепостната стена следва конфигурацията на терена. Основната част от укреплението е
разположена на заравненото било на хълма и има максимални размери 94 х 52 м.
Останалата част от крепостта е сгушена между непристъпните скали, където са
разположени отделни крепостни стени, преграждащи малкото места, през които може да
се достигне до върха.
Средновековната крепост е издигната върху стените на тракийската, като нейният
основен фронт е насочен към достъпните северозападна и северна страни. Крепостната
стена е градена от местен, обработен камък, подреден по лица и споен със здрав бял
хоросан, като крепостната стена има дебелина около 2 м. Стените са запазени на отделни
места на височина до метър, като в тях се забелязват леглата на дървени греди – с
антрачна система. В северозападния ъгъл и на западната стена се забелязват останки от
две кули. По всяка вероятност на северната стена има още поне една кула, но теренът е
гъсто обрасъл с люляк и не може да се установи със сигурност.
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Входът към твърдината е бил на северната стена в близост до северозападната
ъглова кула, която го е охранявала. От югоизток също се забелязва укрепяване, но поради
скалистия терен то е значително по-слабо. Там е изградена малка каменна стена между
две скали. Югозападно от нея се намира скала, която е доста стръмна, но все пак може
да бъде преодоляна. За защита, на тази скала са издълбани отвори, в които са били набити
дървените колони, държащи дървена палисада, която е била напълно достатъчна, за да
направи скалата непристъпна. Отворите в скалата от тази ограда се виждат ясно на нея.
От югозапад два скални пролома са заградени от две малки крепостни стени.
Застрояване личи само в северната основна част на крепостта. Южната и югозападна
части на укреплението са непригодни за строежи и са имали основно охранителен
характер. Площта на укреплението е около 5 дка. Теренът е обсипан с фрагменти от
битова керамика. Крепостта е мъчнодостъпна и трудно превземаема. На източния й край
се издига висока, остра скала, получена от изветряне, заради която хълмът често е
наричан и „Острия камък“. Крепостта „Перистица“ е била важна част от
Севернородопския отбранителен пръстен, част от който са били и Кричимските крепости
и крепостта „Устина“. Тя е изиграла основната си роля през периодите, когато
сблъсъците между Източната Римска империя и България са били най-ожесточени.
„Първата копка“ на тракийските могили в България
В съзнанието на българина Перущица присъства изключително с печалния Вазов
образ „Перущице бледна, гнездо на герои“. Да, тя е селище-герой от Априлското
въстание, но за измеренията на нейното геройство рядко се пише и говори. Тук всъщност
няма точно жертви: епичната военна отбрана на града, уникална за дните на въстанието,
завършва не с кланета на пленници, а с масовата саможертва на 32 перущинци. Тези 32
герои, повечето от които цели семейства, решават да сложат край на живота си в храма
„Св. Архангел Михаил“, вместо отново да понесат ярема на робството. Това е решението.
И то не може да бъде наречено „самоубийство“, защото не е акт на отчаяние, а
преминаване от земния в отвъдния живот, извършен на свещено място с ясно осъзнаване
на случващото се. В световната история има само два подобни случая: самозапалването
на жителите на град Милет по време на Гръко-персийските войни (V в. пр. Хр.) и
самоотравянето на гражданите на Сагунто в навечерието на Втората пуническа война (III
в. пр. Хр.). Замисълът на лидерите на тези градове може би е бил същият, но на практика
повечето от съгражданите им стават „жертва“ на този замисъл, без съзнателно да са го
приели. В Перущица не е така. Тук отказът от земния свят става доброволно и, както
свидетелстват очевидци, този избор е заявяван в транс, граничещ с религиозен екстаз.
Тъкмо в Пастуша (днес едноименен перущински квартал), т.е. в района на найдревното неолитно селище в района, според Георги Китов е „направена първата копка в
проучването на тракийските могили в България“. Дълго преди Китов, първо Горж Сьор,
а после и Иван Венедиков заключват без уговорки: „Духова могила е безспорно найинтересната в Тракия“. Друг е въпросът защо българските учени Венедиков и Китов
погрешно пишат името на Духова могила, като я наричат „Дукова“, при положение че
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основният им източник – френският археолог Сьор – педантично предава превода и
смисъла на името – Могила на духа (tumulus de l’esprit). Това нашенско неразбиране
около „най-интересната“ тракийска могила се дължи на първо място на отказ тя да бъде
поставена в необходимия не само археологически, а и културен контекст. Нека хвърлим
последователно бърз поглед към тях.
Първите мераклии за „голяно имане“ в Духова могила
Ако за масовия българин Перущица е символ на трагедията на Априлското
въстание, за археолози, иманяри и други авантюристи тя отдавна е синоним на едно
безценно, неоткрито до днес приказно съкровище. По думите на братя Шкорпил, още
през 1850 г. някой си Никола Мараджи идва в Перущица от Цариград със султански
ферман да търси „голямо имане“. Отправя се директно към Духова могила. Онова, което
търси Мараджи, са „заровени талиги“, които в местното предание битуват като „златни
колесници“. Твърди се, че султанският „археолог“ бил разочарован от разкопките, които
направил с помощта на местните селяни. След като не открил нищо, си заминал и повече
не се върнал. Твърди се също, че уж след случайна находка на колесница в района, при
Духова могила десетина години по-късно правят разкопки австрийският вицеконсул
Берти и руският консул в Пловдив Найден Геров. Понеже според оплакванията на Жорж
Сьор по-късно Найден Геров категорично отричал да е копал край Духова могила, ето
дословно какво пишат през 1883 г. братя Шкорпил за тази, явно не особено законна
„археологическа“ експедиция, последвана от нови, руски „разкопки“ в хода на
Освободителната война (1877-1878 г.).:
„На разстояние няколко разкрача от всяка талига, в посока към могилата, бил
намерен по един талигаджия, заровен в стоящо положение. Единият имал пробит череп
и в едното му ребро стояла още забодена желязна стрела. Талигите били заровени в
четвъртити ями (като „хамбари“), наредени в една посока от запад към изток. В 1883
г. видяхме тука 16 ями, отдалечени една от друга на около 4 м.; талигите (заедно с
конете) са били вкарани в ямите и после засипани; те са имали четири колела (две поголеми и две по-малки). Освен тях били намерени и други железни предмети, изгнило
дърво, бронзови статуйки (идолчета), разни украшения, юзди, конски кости и др. Г-н Н.
Геров притежава едно идолче, което представлява бог Пан; то е 16 см високо, 4 см
широко (отдолу) и е снабдено отзад с една кръгла дръжка. Идолчето е кухо и се е
закрепвало върху дървени дръжки, от които се е запазила, у някои идолчета,
полуизгнила част. Пан държи в дясната ръка една свирка (сиринга), а в другата
овчарска тояга (кривак). Пан е бил бог на овчарите. Г-н Берти притежава две бронзови
глави (релефи) на коне, със сребърна насечка по тях и със сребърна зеница на очите им.
Намерени са били около 30 статуйки, които представляват мечета (стоящи на
задните крака), коне, орлови глави, бог Нептун (с весло и делфин) и др. Статуйките са
били закрепени върху талигите. Във всяка яма имало по два или четири коня; според
намерените зъби се вижда, че те са били от дребна порода, като сегашните коне в
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Тракия (Equus caballus minor W.). От конските украшения, които се намирали по
ремъците, били намерени пиринчени халки, пиринчени и сребърни пулове и др.
Във времето на руската окупация Русите копали около могилата и намерили,
както казват, един голям сребърен диск, сребърна чаша, ибрици и някаква трапеза (с
три крака).“
Не е учудващо, че след подобни „разкопки“, организираната през 1893 г. от
българското правителство научна експедиция похарчила 2000 лв., без да намери нищо
(отново според свидетелството на братя Шкорпил). Обаче този обезкуражаващ резултат
на специалистите Добруски и Такела от Археологическия музей в София явно не е
убедителен за станалия по-късно известен френски археолог Жорж Сьор.
Сьор, за разлика от споменатите иманяри, лаици и археолози, има траен научен
интерес към тракийската култура и в частност – към могилите в „Кричимската долина“.
Едва двайсетгодишен, той участва в разкопките на Добруски през 1893 г. и е дотолкова
въодушевен, че през 1899 - 1900 г. провежда край Духова могила самостоятелна
археологическа експедиция. Нейният дневник, основа за тезите на автора, подробно е
отразен в нарочна публикация, която излиза само година след разкопките (през 1901 г.).
Като добросъвестен учен от края на XIX в., той педантично описва находките и
подлага на критичен анализ сведенията, независимо дали идват от хора като братя
Шкорпил, Найден Геров или местните селяни. Така например той е убеден, че за
разкопките си мами не само Найден Геров, а още Мараджи е открил доста неща, но „по
ориенталски обичай“ е прикрил находките. Усъмнява се също, че във всички 16 ями е
имало колесници с колесничари и е скептичен към местния слух за „златните талиги“
(или „златната талига“, за която отново ще стане дума). Макар основният практически
резултат от разкопките в Пастуша да е реконструкцията на откритата от него бига
(двуколка), всъщност Сьор, изглежда, не се вълнува особено от „заровените талиги“,
били те златни или не. Сьор по-късно е остро критикуван за грешките при
реконструкцията на колесницата (например от Венедиков), както и за „обърквания“, едва
ли не за „злоупотреби“ при разкопките (от мнозина археолози). Фактически никой обаче
не коментира, че френският археолог откровено цитира всички артефакти, отнесени в
Париж (някои в Атина). Още по-малко се обръща внимание на факта, че той хвърля
цялата си интелектуална енергия в защита не на хипотетичния вид на откритата и
реконструирана колесница, а на контекста, в който се е оформил и функционирал
огромният сакрален комплекс около Духова могила. Друг е въпросът, че за него интерес
представлява само един-единствен век – IV в. сл. Хр.
Духова могила днес
Артефактите от Духова могила се пазят в музеите в Париж, Санкт Петербург, Атина
и София. Само можем да гадаем колко и какви от тях се спотайват в частни колекции.
Днес, уви, Духова могила е буренясало, около десетметрово хълмче, скрито за окото на
непосветените до перущинската винарска изба „Пълдин“. Духова могила се намира
съвсем близо до известната раннохристиянска Червена църква. Въпреки това никой от
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многобройните изследователи на Червената църква – изкуствоведи (като А. Грабар),
археолози (като М. Ваклинова) и т.н., не се опитва да свърже двата знаменити обекта. А
подобна връзка би била от полза най-малкото за по-точното датиране на изграждането
на самата Червена църква. Сега то се разполага между IV и VI век, т.е. между времето на
двама велики, но много различни като епохи и поведение римски императори с
тракийски произход – Константин Велики и Юстиниан Велики.
Много рядко се сещат да споменат Духова могила и самите изследователи на
тракийските могили. Дори когато отбелязват впечатляващите размери на обекта (като
Венедиков и Китов), те не се опитват да се запитат: каква ли е била нуждата от
изграждане на подобно колосално съоръжение? Още по-малко българските специалисти
имат склонност да свържат историята на монументите в района в единен наратив, бил
той и семпъл опит за реконструкция на политическия климат в района през определена
епоха. Последното впрочем донякъде е извинимо. Въпросната епоха, с която са свързани
находките при Духова могила, покрива 8 века (според Венедиков, от IV в. пр. Хр. до IV
в. сл. Хр.), ако не и повече (според Китов, който датира най-ранните артефакти от средата
на 1 хил. пр. Хр.). Опит да даде „плът и кръв“ на античния обект прави единствено Сьор,
за когото събитията и артефактите при Духова могила не остават статистика, а се
превръщат в кауза. Разбира се, това не се случва без съответно редуциране на
хилядолетния период, в който е функционирало свещеното място и неговото изолиране
от цялостния културен контекст.
Духова могила някога
Жорж Сьор внимателно скицира Духова могила и твърди, че размерите й са 23,40
м – височина и 91 м – диаметър. По негово време това е най-голямата открита тракийска
могила. Сходна е ситуация за Иван Венедиков, който в началото на 60-те години обявява
Духова могила за „безспорно най-интересната между всички находки с колесници,
намирани у нас“. На свой ред Георги Китов не се захласва по колесниците, а и е
съвременник на вече разкрити по-мащабни (при това неограбени!) тракийски могили.
Той споделя мнението за височината („над 20 м“), но сериозно ревизира диаметъра на
Духова могила („над 120 м“). Иначе казано, Духова могила е била поне толкова голяма,
колкото могилата при Малтепе. Последната впрочем, случайно или не, се намира – точно
като Духова могила – на двайсетина километра от Пловдив, но в североизточна посока,
като между двете може да се прокара права линия, в чийто център е древният Филипопол.
Още по-фрапиращи от мащабите на Духова могила обаче са находките край нея, които
наистина нямат аналог.
С един здрав научен скептицизъм Сьор се усъмнява, че във всичките, споменати от
Шкорпил 16 ями, е имало заровени колесници. Според него колесниците – двуколки и
четириколки – са били 3-4 или най-много 7-8. Българските специалисти – например
Венедиков и Китов – категорично поддържат бройката „над десет“, като първият не е
далеч от мисълта, че във всяка от 16-те ями е имало колесница. Нека си представим
реалните размери на района с ямите, където са погребани най-малко десетина двуколки
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и четириколки, заедно с конете (без да отчитаме споменатите от Шкорпил колесничари).
Периметърът, в който те са можели да бъдат разположени и със сигурност е съставлявал
част от сакралното пространство на Духова могила, без никакво преувеличение може да
се определи като огромен.
Проблемът е, че нито българските специалисти, нито дори Сьор, се опитват да
обяснят задълбочено споменатия феномен – тук е имало над десет колесници с разкошни
бронзови (а според някои данни – и сребърни) украшения, закопани на едно място.
Венедиков предпазливо предполага, че става дума за култово място на знатна тракийска
фамилия, използвано от нея 8 века – нещо, само по себе си изключително като
устойчивост на културната традиция. Сьор се задоволява да подметне, че колесничарите
вероятно не са били прави, а седнали, без да се задълбочава над факта, че дори да е така,
подобни находки за тракийския, а и изобщо за европейския регион не са характерни.
Резервираността по темата, която демонстрира френският археолог, не бива да ни
учудва – в хода на разкопките той е привлечен най-силно от множество необичайно
погребани тела. В краймогилното пространство Сьор открива 48 черепа. Всички хора са
били погребани голи, липсват всякакви следи от дрехи и украшения, т.е. става дума за
масово жертвоприношение, един вид човешка хекатомба! Понеже това е практика,
характерна за малко народи, Сьор е убеден, че тук през IV в. сл. Хр. е погребан знатен
скитски вожд. Без съмнение преданието за Чингиз Хан, който бил погребан заедно с 50
свои наложници, витае във въображение на френския изследовател. Най-вероятно по
тази причина той изтъква известното обстоятелство: от скелетите обикновено се запазват
черепите, а те не позволяват да се определи точно полът на починалия. Най-вероятно
това води и до настойчивостта му пред руските власти да „признаят“ за извършените
през 1860/61 г. „разкопки“. Сьор е убеден, че телата трябва да са 50, а руските
администратори, политици и археолози, с изключение на един доклад на Ростовцев,
официално отричат да са вземали каквото и да било от Пастуша преди 1877/8 (макар
всички заинтересовани да знаят, че в частните колекции на Геров и Берти имало
елегнатни бронзови статуетки, а в Ермитажа в Санкт Петербург се пазят не само изящни
сребърни съдове, а и няколко (!) колесници от Духова могила). Така или иначе, като се
позовава на открита при разкопките монета на император Лициний (IV в.), Сьор развива
тезата си, залегнала още в заглавието на студията за разкопките в Духова могила: тук
през IV в. е имало масирано заселване на скити, което се доказва както от писмените
извори, така и от „скитското“ погребение в Пастуша. Дали обаче френският археолог е
прав? Що се отнася до „скитите“ – по-скоро не. На първо време можем да се
солидаризираме с изказаните наскоро от Уилям Риджуей аргументи срещу „скитската
теория“ на Сьор: първо, при траките хора да съпътстват господаря си в отвъдното е било
редовна практика и второ, „скитите, които не са използвали колесница по времето на
Херодот през V в. пр. Хр, едва ли са започнали да я използват чак през IV в. сл. Хр.,
когато всички са употребявали конете изключително за езда“. Освен това в старанието
да докаже късния произход на Духова могила, Сьор игнорира всички по-древни
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артефакти. Забравя, разбира се, да обърне внимание и на името й, макар изрично да го
превежда. Всъщност Риджуей също забравя да обърне внимание на името, макар и той
изрично да го превежда като Могилата на духа (The Barrow of the Spirit). Повечето
български специалисти, както беше споменато, няма как да обърнат внимание на името.
Като четат предимно Сьор, те транскрибират названието като „Дукова могила“, т.е.
Могила на дука/господаря. Така остава пълна загадка защо например близката, също
монументална и тясно свързана с Духова могила – Банова могила – носи същото име (бан
= господар).
Nomen est Omen (Името е знамение) или: някои догадки около Духова могила
Жорж Сьор, който се интересува от всички могили в Кричимската долина, не
пропуска да отбележи, че Могилата на духа (Духова могила) и Могилата на господаря
(Банова могила) са тясно свързани. Той дори е чувал за еднокилометровия тунел, който
свързвал навремето съоръженията, макар да не го е виждал. Между другото, според
местното население този тунел съществува и днес, но това е тема за друг разказ, а
предвид множеството чудновати легенди – и за друг жанр.
Проблемът не е във връзката само между двете могили с красноречиви имена.
Истинският въпрос е защо монументалната, богато украсена Червена църква е построена
през IV в. тъкмо над тях, един вид в „нищото“. Тя изглежда издигната „сред нищото“
само ако не се отчете, че градежът е върху древен хероон, чиято особена четириконхална
(приличаща на четирилистна детелина) форма наследява. Самият хероон без съмнение
се намира тъкмо тук, понеже тук извира мощният карстов извор, който дълго време е
захранвал с вода цяла Перущица.
Естествено догадките какво ли се е случвало край Духова могила от средата на 1
хил. пр. Хр. до средата на 1 хил. сл. Хр. засега могат да бъдат само условни. Те обаче
трябва да започнат задължително с уточняване на един факт: Духова могила далеч не е
свързана само с Банова могила, Червената църква, предхождалия я хероон и Свещения
извор. Тя е част от огромен сакрален комплекс, който включва светилища от неолита до
XIX в. Така по права линия от нея се преминава през Червената църква, оттам през
възрожденския храм на саможертвата на въстаналите перущинци „Св. Архангел Михал“,
сетне през „Св. Тодоровци“ с неговото аязмо, за да се стигне до извисилите се по
родопските върхове (точно под Върховръх) мегалитни комплекси Манастирски скали и
Святото място. Пътят към тези светилища е осеян с древни долмени и уникални, досега
несрещани у нас каменни статуи. Противно на наложилото се мнение за
разпространението на тракийските трапецовидни ниши, над Перущица има и такива.
Уникалното е, че тяхното прецизно изработване с технология, неизвестна на
съвременните учени, продължава и през XX век!
Това като цяло са фактите. Защо могилите се казват Духова и Банова, кой и кога е
погребан тук, дали могилата е кенотаф (празен гроб, в което е категоричен Сьор), или,
както твърдят местните хора, пази в недрата си много тайни, чии са телата на 50
саможертвали се придружители, както и чия е златната колесница (колесници),
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слуховете за която са привличали век и половина авантюристи и специалисти? Това са
все прелюбопитни въпроси с множество напълно логични и възможни отговори, стига
само човек да си зададе правилните въпроси. Нека, например, се замислим кой
харизматичен римски император, цезар, императрица или принцеса – траки по кръв и по
дух, са загинали през IV в. при мистериозни обстоятелства и в неизвестно място? Защото
името Духова могила отпраща в равна степен към християнски и тракийски владетелски
традиции. Или кой, кога, къде, на кого и защо беше обещал в дар златна колесница? Това
са само две теми, изкусителни за любознателния ум и тясно свързани с нашия район,
които само очакват смели интерпретации и... достатъчни инвестиции за тяхното научно
археологическо доказване.
Манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“
Създаването на манастира „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ местната
историческа памет обвързва със знаменитата Червена църква от IV – VII в. През втората
половина на XVII и особено през следващия век той е сред т.н. „Осем пловдивски
манастира“ – най-почитаните духовни средища в епархията. В средата на XIX в. се слави
като хубав манастирски комплекс с двуетажни жилищни постройки за монасите и
гостите на светата обител.
Перущенският манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, наричан още
„Св. Теодоровци“ или „Св. Тодор“, се намира на 6-7 км южно от Перущица, в посока понавътре и по-нависоко в склоновете на Родопите. Мястото е живописно, обградено е в
полукръг със стръмни скали, наблизо има поток и аязмо. В непосредствена близост са
останките на крепостта Перистица, строена през XI - XII в.
Местната историческа памет обвързва създаването и на манастира, и на крепостта,
със знаменитата Червена църква (IV - VII в.). От устното предание, достигнало до нас
чрез възрожденската историография, се знае, че като скит на този манастир, или като
лятна постройка за монасите, е бил създаден манастирът „Св. Тодор“ по-горе в
склоновете на Родопите. Гръцкият изследовател на местната история Миртилос
Апостолидис, роден в Пловдив, счита, че основаването на манастира „Св. Тодор“ следва
да се отнесе между VIII и XII век. Горната граница идва от едно сведение в „Алексиада“
на Анна Комнина за голямо строителство на манастири в полите на Родопите, извършено
от император Алексий Комнин (1081 – 1118 г).
Теренни археологически проучвания върху останките на манастирския комплекс
са правени от археолога Димитър Цончев в началото на 40-те години на ХХ в. Малка
част от резултатите попадат в публикуваните от него статии за крепостите в района, поспециално в частта за крепостта „Перистица“. Записките на Цончев, запазени в неговия
архив, след близо половин век са проучени от Владимир Балчев, който публикува найважните данни за очертанията и размерите на отделните сгради и на целия комплекс.
Съществуването на манастира през ХIII – XIV в. е сигурно от археологическите
материали на терена. Но по аналогия със съдбата на другите манастири по българските
земи се счита, че и „Св. Тодор“ е бил разрушен в хода на османското нашествие и
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известно време е бил в запустение. Известно е, че през XVI – XVII в. светата обител е
възстановена и отново е център на духовен живот. Перущенският патерик е един от найранните славянски образци на патерическия жанр, датиращ приблизително от 1356 –
1375 г. Мястото на написването му не е известно, но от приписките по него става ясно,
че е бил собственост на манастира „Св. Тодор“ най-рано от първата половина на XVII в.
Сред имената на хора от този период, записани в Зографския поменик за поменаване на
св. литургия в Зографския манастир на Атон, до 1706 г. има четири от Перущенския
манастир и шест души от село Перущица.
През втората половина на XVII в. и особено през следващия XVIII в. перущенският
манастир „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ се оформя като едно от почитаните
духовни средища в епархията, вписвайки се в числото на т.н. „Осем пловдивски
манастира“ с по-особено значение за вярващите в епархията. Те са: Бачковски „Св.
Богородица“, Кукленски „Св. Св. Безсребреници“, Воденски „Св. Св. Кирик и Юлита“,
Мулдавски „Св. Петка“, Белащички „Св. Георги Победоносец“, Перущенски „Св. Св.
Теодоровци“, и два кричимски – „Св. Богородица“ и „Св. Св. Безсребреници“ (наричан
още „Свети Врачеве“). Богати, а и не особено заможни християни от Пловдив,
Станимака, Кричим и други селища в областта, правят завещания и даряват на
перущинската обител средства и имоти.
В края на XVIII в. обителта има два метоха – един в самото село Перущица и втори
в пловдивската Мараш махала. Метохът в Перущица е разполагал с много имоти,
включително и със собствена воденица. Ръководството на монашеския живот се
осъществява от игумен, назначаван от пловдивския (филипополски, според меродавната
тогава терминология) митрополит. Като правило игумените на манастира са българи по
народност. За това се съди от подписите им на църковнославянски по запазените
документи в митрополитската кондика. Те са показателно изключение от общата
практика, тъй като официалният език на Пловдивската митрополия (и по-специално на
нейната канцелария) в този период е гръцкият и съответно документите се изготвят на
този език. Сред братството също преобладават българите.
Друга ръководна институция за обителта е настоятелството (епитропия), което се
занимава главно с финансовите и стопански въпроси. По стара традиция, утвърдена
вероятно в периода XVI – XVIII в., от едната страна в него участват перущенските
първенци, от другата са представени пловдивските еснафи, сред които най-много се
откроява абаджийският. Филипополският митрополит зачита тази практика, наречена
„стародавно правило“, и не се намесва често в администрирането на манастира.
Игуменът заедно с някои от братята служат не само в манастирската църква, но също
така извършват богослужения и изпълняват треби в Перущица, Кричим и околните села.
В едно писмо от 1857 г. жителите на високопланинското село Чурен споделят, че от старо
време разчитат на свещеномонасите от Перущенския манастир за кръщения и венчавки.
Областта, в която е разположен манастирът „Св. Тодор“ – северните склонове на
Родопите, и особено вътрешността на планината, става зона на усилена ислямизация.
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Враждебността на фанатизирани мюсюлмани срещу християнската светиня довежда до
няколко нападения и опожарявания на обителта. Първото е през 1657 г., но скоро след
това братството се съвзема от разорението. Между 1778 и 1795 г. манастирът е
опустошен и от кърджалиите на Мехмед Синап. Перущица, също съсипана от
кърджалийските орди, се съвзема с мъка от разрушенията чак до началото на следващия
XIX в., та за възстановяването на „Св. Теодоровци“ дълго време няма сили и средства. В
съчинението на свещеник иконом Константин от 1819 г. „Описание на Филипополската
епархия“, издадено на гръцки език във Виена, Перущенският манастир е споменат като
съществувала някога обител, но от няколко десетилетия разсипана и превърната в
пепелище от разбойниците.
Новото въздигане на манастира започва през 1821 – 1822 г. по инициатива и с
усърдието на перущенския чорбаджия Илия Помакоолу, преселник от с. Чурен.
Разрешение за строителството е издействано с помощта на мюсюлманския първенец Кул
Хасан от близкото с. Устина. Следващите години – повече от 20! – са свързани с много
дългове и финансови трудности за игумените, братството и настоятелите. Голям натиск
упражняват заемодателите, главно влиятелни турци от Татар-Пазарджик. В Кондиката
на Пловдивската митрополия се срещат много данни за тревожното икономическо
състояние на обителта след нейното възстановяване. До последните документи, вписани
в кондиката през 1841 г., дългът на перущенското монашеско братство продължава да
бъде тежък проблем за митрополията. Освен че лично се трудят, някои перущенци дори
отделят тухли и керемиди от собствените си къщи, за да подпомогнат строителството.
В крайна сметка до средата на XIX в. „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“
вече е хубав, макар и сравнително неголям манастирски комплекс с двуетажни жилищни
постройки за монасите и гостите на обителта със специални стаи за представителите на
пловдивските еснафи и перущенци. Дворът е правоъгълен с размери 50 х 55 м. и с два
входа: западен – главен и източен – към потока и аязмото. На водоизточника е иззидана
чешма. По виещия се нагоре планински път от Перущица до манастира е настлан
калдаръм. На мястото на старата, отесняла вече манастирска черквичка, започва градежа
на нов храм с размери 16 х 8,5 м. Местните хора дори се погрижили да бъде написана
история на обителта от перущенския учител Димитър Лачков, но ръкописът изгаря при
унищожението на селището през 1876 г. Сведения за съдържанието на ръкописа дава на
Константин Иречек вдовицата на автора.
Съборът на Тодоровден, провеждан в манастира, е бил запомнен като миг на
спокойствие и радост за всички християни от околността. Перущенецът Спас Гълъбов,
свидетел на тези безметежни времена и на последвалата ги страшна клада от 27 април
1876 г., винаги се е просълзявал при спомена за тези събори и другите празници край
манастира, както ни разказва неговият син, филологът-германист и историк, проф.
Константин Гълъбов. Отец Леонтий, последният оцелял от братството, споделя, че е
липсвал строг контрол от страна на игумените, а от Филипополската митрополия се
грижели преди всичко за паричните си постъпления от данъка владичина. Един монах
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„се прочул“ със свръхестествени „чудеса“, които по светоотеческата литература могат
да бъдат определени като състояние на духовна прелест. От друга страна, имената на
отделни монаси или манастирът като цяло се срещат неведнъж като абонати или
спомоществователи на възрожденски печатни издания – братството е било активна
читателска група.
Между 1868 – 1869 г. епископ Партений Нишавски (един от архиереите, водачи на
българското църковно дело) намира тук място, което е едновременно достатъчно близо
до динамичния център на борбата – Пловдив и достатъчно отдалечено от влиятелните
гръцки църковни среди. В „Св. Теодоровци“ той започва да ръкополага свещеници за
вече отделилата се от Патриаршията, но все още с неутвърден статут, българска църковна
организация.
Пак в Перущенския манастир намират, макар за кратко, убежище някои поборници
за българското освобождение като прочутият Стоил войвода, който заедно със
сподвижника си Голю Станков, прескача нощно време манастирската ограда, за да
пренощува. Монахът, който ги приютява, е отец Леонтий – активен привърженик на
идеята за духовно и народностно освобождение. Пак тук в навечерието на Априлското
въстание (1876 г.) заседава и въстаническият комитет на перущенци.
Новата манастирска църква била готова в началото на 1876 г. Но щом на 27 април
1876 г. перущенци въстават, поелата орда башибозук от мюсюлманските села в Родопите
ограбва, разсипва и опожарява християнската светиня на 28 април/10 май. Черните
пушеци от пожара се виждат отдалече – „страшна и едновременно величествена гледка,
сякаш вулкан бил избухнал в планината“ стават мрачно предзнаменование за
предстоящата съдба на Перушица.
Манастирът „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ не се възстановява повече.
Последният монах от обителта, отец Леонтий, остава да служи като енорийски свещеник
след Освобождението в единствената оцеляла църква в Перущица „Св. Атанасий“. В края
на живота си се премества в друга обител, а манастирските имоти са дарени на
перущенската община, за да послужат за стопанското съвземане на селището. Част от
богослужебните книги се оказват съхранени, защото още преди избухването на
въстанието са изнесени извън манастира на сигурно място. Цял век по-късно – през 60те години на ХХ в. – по дванадесетте манастирските минея все още служат свещениците
в перущенския храм „Св. Атанасий“. Пак в същата църква се пази и една необикновена
икона – на Св. Св. Безсребреници и врачи Козма и Дамян. Чудото с нея е, че малко след
погрома, като отиват да разчистват мястото на разрушения манастир, неколцина
перущенци я намират там, цяла и невредима сред пепелищата, което те приемат като
знамение и за бъдещето на града.
Жителите на Перущица продължават да почитат мястото, където стоят останките
на манастира и през следващите десетилетия. От снимки, правени през 20-те и 30-те
години на ХХ в., се вижда все още ясният силует на манастирския храм, със запазили се
основи и част от стените. През втората половина на ХХ в. местността Еристица,
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включваща останките на манастирския комплекс и средновековната крепост, получава
защитен статут.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности:
Мемориален паметник на трите поколения
В този мраморен ковчег положително няма тяло на покойник. А определено не е и
празен гроб (кенотаф) на един човек. Защо таванът на подземието, в което е поместен,
има отвор като в силозите за изстрелване на ракети? Да, удивителни податки към древни
мистериални практики са заложени в огромния Паметник на трите поколения, издигнат
върху хълма Власевица непосредствено над града.
Върху хълма Власевица непосредствено над Перущица векува каменна
пирамидата. На паметна плоча, вградена в нея, са записани имената на тримата
парламентьори, убити в гръб от башибозушките орди, обкръжили въстаналата Перущица
през последната седмица на април 1876 г.: Рангел Арчиев, Мито Попов и Стамен
Кърмов. Но не техните кости са положени в мраморния ковчег. Както и в свещените
подмогилни храмове на траките, вътре няма останки от покойници. В тавана на
подземието, където е поместен, има отвор като в силозите за изстрелване на ракети. Но
само наглед дупката е обикновен цилиндър. Стените й властно са поделени на осем
сектора и това я превръща в прикрит октагон, каквито отварят магичното пространство
за преходи между нашия свят и измерения, достъпни за обожествените, посветените,
душите на праведните и на приютените страдалци за спасителната вяра.
Този дивен градеж не е от отдавна отминали времена. Но също е материализиран
образ на древното познание, което живее в паметта на нашата ДНК. Когато пред него
застане чувствителен човек с прозорлив ум и сърце, отзивчиво за съзвучие с глухите, но
властни вибрации от всетворящото тайнство на космическата възсъзидателна мистерия,
ще разбере удивителното познание на древните посветени – че този саркофаг е
символичната точка под удивителната, която само одухотворените виждат как се издига
към небесата с духовете на възнесените хероси на героите, съумели да докажат, че
свободата, доблестта, верността, честта, достойнството и храбростта надживяват дори
живота.
Тези знаменателни податки към древни мистериални практики са заложени във
високия 23 метра Паметник на трите поколения, издигнат върху хълма Власевица
непосредствено над града. Той е открит през 1976 г. за 100-годишнината от участието на
града в Априлското въстание. Неговите архитекти са Любомир Шинков и Владимир
Рангелов, а скулптор е Любомир Далчев. Три скулптурни групи, с обща дължина над 60
м, пресъздават сцени от освободителната борба и последвалите борби за социално
равенство в справедлив обществен строй. След политическите промени през 1989 г.
червената звезда е снета от върха на монумента. Тритонният бронзов венец, покривал
символичната костница на героите, е отнесен от негодници с гарантирана
безотговорност. Но по естакадата от стълби, която започва от Дановото училище, защото
символично изразява историческото възвисяване на Перущица от епохата на
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Възраждането до днес, продължават да крачат хора с души, готови да се възвисят. От
върха, до който може да се отиде и с автомобил, се открива прекрасна панорамна гледка
към града и околните свещени обекти.
1.3. Архитектурно-строителни ценности:
Раннохристиянска базилика „Червената църква“
За един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа е призната
късноантичната и ранносредновековна базилика „Света Богородица“, прочута като
„Червената църква“, която още от IV, та чак до ХIV в. е приютявала службите на
богомолците. Тя е архитектурен и археологически паметник от национално значение и
се намира на около километър-два от града.
Червената църква е един от най-забележителните и частично запазени до днес
паметници на раннохристиянската архитектура и живопис не само в Тракийските земи,
но и в пределите на съвременна България. Култовата сграда се издига в северните поли
на Родопите между град Перущица и малкия й квартал Пастуша. Храмът се намира
вероятно в близост до езическо светилище в околностите или периферията на голямо
тракийско селище – в насипите наоколо и под основите на сградата са намерени късове
от оброчни плочки и висококачествена скулптура. Църквата е изградена от червени
римски тухли, разположени върху масивна каменна основа, на което дължи характерния
си цвят и популярното си наименование. Редица изследователи предполагат, че
оригиналното й име е било „Света Богородица“, поради широко разпространения култ
към Божията майка през ранновизантийския период.
Строителството на църкви започнало в IV в., и по-специално след издадения през
311 г. в Сердика едикт от император Галерий, с който се гарантирал равноправен статут
на християнската религия в рамките на обширната Римска държава. Убедителни
основания за времето на изграждането й предлага преди всичко сложното съчетание на
квадратни и кръгли пространства, разположени симетрично около главната
композиционна ос на базиликата, което е определящ белег на римските монументални
сгради през Късната Античност. Видният български археолог Стефан Бояджиев стига до
заключението, че първоначалната култова сграда е построена около средата на IV в., но
преди управлението на Юлиан Апостат (361 – 363).
Последните проучвания на църквата доказват наличието на три строителни
периода. Първият е през IV в., когато било изградено главното четирилистно ядро,
увенчано с купол, което представлява внушително, стъпаловидно издигащо се тяло,
достигащо завидните за времето си 17 м височина. Внушителната осанка на първичната
сграда е ясно указание за големите материални възможности на християнската община,
поела грижите на този култов дом, необходим за укрепването на новата религия. От
северната и южната страна допълнително били построени два обиколни коридора –
деамбулатории, които се приобщавали към централното пространство през шестте
широки отвора, пробити в дъговидните стени на северната и южната конха. Отвътре
помещенията били засводени, като се използвала широко популярната система на
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засводяване в Тракия в периода IV – VI в., позната като „балдахинов“ или „бъчвовиден“
свод. Долните части на стените както в подкуполното пространство, така и в страничните
помещения били облицовани с мраморни плочи до 2 м височина от пода, който също
имал настилка от мрамор. Поради наклонения терен пред входа на западната конха се
простирала площадка, предшествана от няколко стъпала. Грижливо иззиданата тухлена
зидария е споена от бял хоросан с керамични фрагменти в него, които подсилват
конструкцията, подобряват акустиката на помещенията и отблъскват влагата, която се
пропива в стените на сградата от нейните основи. В този вид „Червената църква“ има
своите близки паралели на Балканите с църквата в Стоата на Адриан в Атина и отчасти
с църквата „Св. София“ в Одрин.
Има предположение, че първоначалната сграда е представлявала мартирий
(мавзолей), в който били поместени саркофазите на седем (неустановени до този момент)
мъченици, загинали за утвърждаването на християнската религия по време на гоненията
в Римската империя.
Вторият строителен период се датира към края на V и началото на VI в. при
управлението на император Анастасий (491 – 518), когато преустройството вероятно се
е наложило от необходимостта да се създават по-просторни храмове за нарастващия брой
на християните.
Първоначалната сграда на места е била съборена до основи и към нея са били
пристроени нови обеми, характерни за базиликите от този период – нартекс
(преддверие), екзонартекс (външно преддверие), параклис и баптистерий (кръщелня).
Именно тогава църквата е била изографисана за първи път. Предполага се, че от запад
сградата е имала ограден двор (атриум), който е имал символично значение – да приюти
непросветените в новата религия. За новите помещения се използвала техниката на
смесената зидария (opus mixtum) – камъкът поевтинявал строежите, а тухлените пояси
нивелирали и заздравявали конструкцията.
Доказателство, че двуделният притвор е изграден именно през този период, е
неговото неконструктивно долепяне към западната страна на първоначалната сграда. По
всяка вероятност над преддверията се е простирал общ терасовиден покрив, а връзката
между тях се е осъществявала чрез една-единствена врата. Междинната стена, която се
смята, че ги е разделяла, представлявала стилобат, на който стъпвали масивни зидани
стълбове, свързани с арки. От запад на външното преддверие било оформено
монументално стълбище с портик върху четири колони. На ново била изградена
източната конха, но този път малко пó на изток, така че олтарът станал по-дълбок. За
целта били пробити стените, които прекъсвали връзката между двата обиколни
коридора. Естествено завишеното пространство пред апсидата било дооформено чрез
изграждането на площадка, завършваща с канцел (олтарна преграда), съставен от
мраморни колонки и едри квадратни плочи, отломки от които са открити през 1921
година. От нивото на площадката подът е спадал, вероятно с три стъпала. По този начин
е станало отделянето на предапсидното пространсто (пресбитерий) от наоса на църквата,
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който в случая се е позиционирал под централния купол. При това първично устройство
олтарът не е притежавал характерните парабеми – диаконикон (от юг) и протезис (от
север). Тяхното изграждане е станало при управлението на император Юстиниан I (527
– 565), когато, както е известно, литургията се обогатява, а заедно с нея и архитектурната
среда, в която се осъществява свещенодействието.
От южната страна бил изграден малък параклис, в който най-вероятно се изнасяли
светите мощи в дните, когато се чествала мъченическа смърт на светец, та поклонниците,
които искали да измолят милост пред тях, да не смущават богослужението в храма.
През втория строителен период било създадено и квадратното кръщелническо
помещение от северната страна на външния притвор с малко кръстовидно басейнче,
облицовано с мрамор.
Третият строителен период датира от края на X и началото на XI век. Към този
момент обходните коридори не били използвани – в северната страна на сградата се
забелязва, че проходите към деамбулатория са били зазидани с каменни стенички до
известна височина, където са били оформени прозорци. Такава стеничка е частично
запазена в средния отвор на северната конха, преграждаща пътя от наоса към обходния
коридор.
През епохата на феодализма църквата е изографисана за втори път, като на места
новата стенопис следвала системата на разположение – в пана, фризове и медальони – на
по-старите от VI в., – но ги запълвала с други сюжети и изображения. В северната част
А. Фролов описва Архангел Михаил със скиптър в ръка и облечен в императорски
костюм. С интензивно жълта боя е показан златният нимб около главата му, крилете и
косите му са кафяви. Изобразен е и Свети Георги – яхнал бял кон, с вдигната ръка,
държаща копие, а под лявото му рамо се вижда богато украсен щит.
Друг вид изображения са описани от Андре Грабар, работил в България през 20-те
години на XX век. Това са специална група медальони в перлени рамки, разположени
главно върху широката северна арка. Самият Грабар на това място е видял 18 такива
медальона с бюстови изображения на крилати млади жени и стигнал до извода, че това
всъщност не са ангели, а гении – персонифицирани човешки добродетели и природни
стихии.
През втората половина на XI и XII в. около църквата възникнал средновековен
некропол. Гробовете се откриват предимно на външната северна страна, както и южно,
и югозападно от църквата, а изолирани – дори под нивото на северния обходен коридор.
Изглежда, армиите на рицарите от IV кръстоносен поход, които действали в
околността от началото на XIII век, засегнали пряко храма.
Днес обектът „Червената църква“ е социализиран благодарение на европейски
проект по ОП „Регионално развитие“. Извършена е реставрация и консервация на
руините и стенописите в храма и е построена приемна сграда за посетителите с удобна
връзка до нея.
Историческа църква „Св. Архангел Михаил“
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Вторият храм, изграден вътре в Перущица, е бил осветен през 1949 г. в чест на
Светите Архангели. Основно информация за неговото построяване получаваме от
разказа на Иван Кепов в книгата му „Въстанието в Перущица. Април 1876“: „ Постройка
на нова църква и на училищна сграда“.
„Между това, населението все растяло и селската църква „Св. Атанасий“ се
оказала вече малка. Освен това тя се намирала тогава вън от селото и селяните се
бояли да отиват рано на църква, защото не един път устинските турци ги нападали
и безпокоели. Поради това селяните рано замислили да си издигат нова църква вътре в
селото, но все не им се удавало. Най-после, под влиянието от четенето на Паисиевата
книга, по-първите перущенци, каквито били Кръстан Минчев, Пено Савов, Ив. Гинов,
Стоян Помакооглу и др., се съгласили да се издигне църква в средата на селото на името
на „Архангел Михаил“.
Но мястото, което било избрано, били градини, и за да се сдобият с разрешение
за постройка на църква, трябвало някой турчин да засвидетелства, че там някога е
било черковище или гробище. Тогава Стоян Помакооглу придумал устинския първенец
Хаджи Насъф да свидетелства пред властта, че е виждал на същото място жени да
палят свещи. Позволението било дадено и за благодарност перущенеките първенци
подарили на Хаджи Насъф един голям кюрк, подплатен с кожи, като ония, които носели
през онова време по-богатите турци в Пловдив.
Селяните се заловили да прекарват материали и през пролетта на 1847 г. почнала
постройката на голяма, хубава каменна църква върху левия бряг на реката, точно в
средата на селото. Постройката била ръководена от пазарджишки майстори и след
две години била привършена, иконописана била от майстори също от Пазарджик. На 8
ноември 1849 г. в деня на Архангел Михаил новата църква била тържествено осветена
от тогавашния митрополит Никифор.“
1.4. Религиозни храмове и манастири:
Храм „Св. Атанасий“
Предполага се, че църквата „Св. Атанасий“ е съществувала преди времето на
кърджалийските нападения. В края на XVIII в. тя, заедно с манастира „Св. Св. Теодор
Стратилат и Тирон“, е била опожарена от кърджалиите. Тя е еднокорабна базилика без
притвор, с добавено апсидно пространство и незасводен двускатен покрив. Вероятно при
нейното по-късно възстановяване през 1868 г. е добавена пристройка откъм южната й
страна. В двора на храма има камбанария с камбана, отлята от известните през
Възраждането пазарджишки майстори братя Велеганови.
В годините на турското робство църквата „Св. Атанасий“ се е издигала на
възвишението Мовроги в пределите на селото. По време на богослужения миряните
често са били нападани от устинските турци и това наложило през 1847 – 1849 г. да си
построят нов храм вътре в селището. През 1866 г. Перущица вече се обслужвала от двама
свещеници в две енории. Запомнени като по-значителни личности до Освобождението
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са свещениците Стоян Рипчев, Никола Иванов, Кръстю Ненчев-Етрополеца, отец Тошо
Михайлов, Стоимен Атанасов, поп Петър Велчев.
През 1868 г. перущенлии изпратили официално писмо-покана до руския консул
Найден Геров да присъства на освещаването на възстановения и изписан храм „Свети
Атанасий“. Учениците на художника Станислав Доспевски – Атанас Гюдженов и Стефан
Андонов, рисуват иконите по иконостаса на църквата, а стенописната украса и
дяконските двери са дело но Мильо Алтов и Аргир Калъчев.
Заради нейното удобно местоположение по време на Априлското въстание е била
определена от ръководителя на въстанието Петър Бонев за четвърта основна „табия“
(защитна бойна позиция) и в оградните зидовете на черквата избили бойници. В двора й
са поставени хранителни припаси и вода за населението по време на въстанието. На 30
април 1876 г. църквата „Св. Атанасий“ е изцяло срутена и опожарена от аскерите.
Непосредствено след априлските събития пристигналата в Перущица представителка на
английското консулство лейди Странгфорд построява в двора на църквата шест дъсчени
бараки, за да бъдат настанени тежко пострадалите.
Параклис „Св. Преподобна Петка“
Храмът е построен през 2000 г. Той е разположен в южната част на Перущица в
местност, носеща същото име. Тук е имало естествена пещера, служеща като параклис
на светицата. На другия бряг на реката е бил разположен женският метох към манастира
„Св. Тодор“.
1.5. Фестивали и културни прояви
Мероприятия от културния календар на община Перущица – националните и
официални празници, местни обичаи и традиции, чествания на кръгли годишнини на
изявени творци, културни и образователни институции, организират се фестивали и
събори от местно и регионално значение.
 20 януари – обичаят „Къпанки“;
 21 януари – Ден на родилната помощ „Бабинден“;
 14 февруари – Ден на лозаря и винаря „Трифон Зарезан“;
 19 февруари – отбелязване на годишнината от гибелта на Апостола на свободата
Васил Левски;
 3 март – Национален празник на Р. България;
 8 април – Международен празник на ромите;
 9 май – Тържествена програма, поклонение, заря-проверка по повод на
годишнината от избухването на Априлското въстание в Перущица;
 10 май – Празник на град Перущица;
 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Традиционно шествие с фенерчета на деца и ученици;
 1 юни – Международен ден на детето;
 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за свободата на България;
 6 септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия;
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22 септември – Деня на Независимостта на България;
5 октомври – Поклонение в памет на загиналите в Балканската война;
1 ноември – Ден на Народните будители;
3 декември – Международен ден на хората с увреждания;
м. декември – Коледен концерт.
Във връзка с годишнината от Априлското въстание и Празника на града община
Перущица организира поредица от културни мероприятия през месеците април и май –
родови срещи с потомци на Априлци, паметни вечери, рисунки на открито на ученици,
изложби, концерти на гостуващи състави и изпълнители и др.
Събори и фестивали:
 Събор на манастира „Св. Тодор“ на Тодоровден;
 Събор и даване на курбан за здраве на Великден на Раннохристиянска базилика
„Червена църква“;
 Областен събор на „Върховръх“ – провежда се първата събота на м. август;
 Регионален Арт фестивал – м. май.
В Галерия „Даново училище“ към Исторически музей – гр. Перущица през цялата
година се организират изложби на известни художници, скулптори, фотографи; срещи с
автори на книги, исторически беседи.
В НЧ „Просвета – 1862“ – гр. Перущица, се развива културна дейност, съхраняват
се местните обичаи и традиции. В читалището са сформирани състави и школи по
интереси, които вземат участие в културните мероприятия на общината, в региона и
областта. За втора година читалището организира през месец септември Младежки
театрален фестивал. В културната институция се провеждат литературни вечери,
изложби, лятна читалищна занималня, театрални постановки, концерти.
1.6. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
 20 януари – обичаят „Къпанки“, място на провеждане на вира на р. Перущинска,
 21 януари – ден на родилната помощ „Бабин ден“, място на провеждане Културен
дом,
 14 февруари – Ден на лозаря и винаря „Трифон Зарезан“. Конкурс за най-доброто
вино, празнична програма. Провежда се на Централен площад,
 3 март – годишнина от Освобождението на България (панихида и поетичен
рецитал). Място на провеждане централен площад „27-ми Априлий“,
 3 март – събор на Тодоров ден. Провежда се на манастира „Свети Тодор“
(музикална програма, конкурс мис и мистър, оркестър),
 8 април – международен ден на ромите. Място на провеждане – градски стадион,
 месец април – събор на Червената църква (провежда се на третия ден на
Великден),
 28 април – регионален детски танцов фестивал, място на провеждане – Централен
площад „27-ми Априлий“, организатор е читалището,
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9 май – годишнина от Априлското въстание (спектакъл, заря-проверка, тематична
изложба). Място на провеждане Централен площад „27-ми Априлий“,
 12 май – мажоритарен фестивал. Място на провеждане Централен площад „27-ми
Априлий“
Културни институции:
1.7. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
НЧ „Просвета 1862“
Читалището е основно през 1862 г. по инициатива на Петър Бонев. Сградата е добре
поддържана, разполага с голяма концертна зала с полупрофесионална сцена, камерни
зали, гримьорни, аудио-визуална техника, компютри, което създава добри условия за
развитие на културна и творческа дейност. В читалището има библиотека с библиотечен
фонд от над 20 000 тома литература. В читалището функционира и самодеен театър,
който е носител на златни и сребърни медали от републикански фестивали. Активно
работят и младежка формация по модерен балет, детско-юношеска театрална студия,
литературен клуб, детски танцов ансамбъл.
Исторически музей гр. Перущица
Историческият музей е създаден и учреден 1955 г. Днес комплексът включва
четири зали. Експозицията в сградата на музея проследява хода на развитие на селището
от неолита (VI хил. пр.Хр.) до съвременния му облик. Етнографската експозиция
запознава с бита на населението: оръдия на труда, облекло, съдове, накити. Община
Перущица реализира проект „Обновяване на исторически музей – Перущица“,
финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони“. От месец ноември 2017 г.
Историческият музей разработи и поддържа нова атрактивна електронна страница:
http://www.museumperushtitsa.com/.
„Даново училище“
През 1850 г. перущенци си вдигнали представителна сграда за училище на своите
деца. Достойно за него, като първи учител поканили Христо Данов (1828 – 1911) –
известният с книжовната си и издателска дейност възрожденец. За тригодишната си
родолюбива служба в него той съумял да подготви бъдещите дейци на просветата, на
църковното дело и на националноосвободителното движение в преуспяващото селище.
Затова в историята то остава като „Дановото училище“.
Училището „Св. Св. Кирил и Методий“, или т. н. „Даново училище“ в Перущица,
е построено от пазарджишки майстори през 1850 г. в двора на църквата „Свети архангели
Михаил и Гавраил“ с материалите, останали след завършването й, и с доброволния труд
на перущенлии. Като архитектурен стил сградата принадлежи към т.н. „пловдивска
симетрична къща“ със стволово-гредова конструкция. Смесеният градеж
придава стабилност на строежа и предпазва зданието от рухване и опожаряване по време
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на бойните действия през април 1876 г. Цветът на фасадата е повлиян от Ориента и има
символното значение на хуманитарна сграда.
Изрисуваните по фасадата колони и други архитектурни елементи в интериора в
стил „алафранга“ се определят като типичната за Възраждането украса на обществени
сгради и богати домове. На фронтона и над вратата под покрития вход се виждат две
стенописни композиции със стилистика, близка до тази на Самоковската школа
(изграждане на пространствена композиция, стилистика на изображенията, отношение
към силуета). Първият стенопис представлява два дормантни лъва, отговарящи на
националната принадлежност на сградата и нейната хуманна насоченост. В полето над
входната врата на втория етаж са изобразени светите братя Кирил и Методий, които
държат в ръцете си жезъл – символ на духовната власт, и разтворена книга с началната
фраза от Евангелието на Йоан.
До 1850 г. децата в Перущица са се обучавали на четмо, писмо, псалмопение и
Закон Божи при местния свещеник (Костадин Пенов) или по-просветените хора.
(Костадин Рачев още през 1750 г. събира ученици в дома си и ги учи да четат и пишат.
Стоян Бакал-Николов отваря училище в дома на Никола Кънев в края на XVIII в.). Някои
от родителите изпращали децата си в манастира „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор
Стратилат“ на четири километра в планината, южно от Перущица. (В края на XI в. в
полите на Родопите са построени осем християнски обители по волята на император
Алексий Комнин, които по време на турското владичество са били опора както на
православната вяра, така и на българското самосъзнание. Игуменът на манастира отец
Леонтий притежавал препис от „История Славеноболгарская“ на Паисий Хилендарски и
учениците му имали възможност да се запознаят и с историята на родината си.
Учителят и неговите последователи
„Те живееха доста охолно и никой никому не дължеше нищо. С изключение на 15
– 20 перущенци, бивши попски ученици, които в началото на юли 1850 г. се занимаваха
с бакалия и кръчмарство, всички други селяни бяха неграмотни. На практика се оказвало,
че едно посредствено ниво на обучение и образование задоволявало разбиранията и
потребностите им, защото желаното „охолно ежедневие“ било в резултат на
благополучието на земеделския им труд и веселбите“.
Христо Г. Данов
Христо Груев Данов, когото считат за патриарх на българското книгоиздаване и
книгоразпространение, преподавал в Перущица в продължение на три години – от 1850
до 1853. Той въвел светското смесено обучение на базата на взаимообучителната
„ланкастерска метода“. Всички занятия се извършвали на български език. Изучаваните
предмети съвпадали с повечето от тези на западноевропейските училища, но не липсвала
и насъщната религиозна подготовка. Били допускани до образованието и момичета,
нещо необичайно за средата на XIX в. в поробена България. Европейското образование
помогнало на хората да развият търговските си взаимоотношения и да пласират богатата
си продукция на вино, бубено семе, тютюн и гюл из цялата територия на Османската
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империя и в европейските страни. Дълги години след като напуснал Перущица, Христо
Г. Данов подпомагал обучителния процес със собствени средства и контакти с изявени
личности на българското просвещение като Найден Геров и Йоаким Груев. Той коренно
променил не само степента на познание на перущенлии, но и тяхното самоосъзнаване
като българи и християни. Затова и училището остава до ден днешен популярно като
„Даново училище“.
След 1853 г. в Дановото училище са преподавали още: Драган Манчов – Дядото
(впоследствие също книгоиздател на художествена литература), Петър Бонев (ученик на
Христо Г. Данов и сетне предводител на въстанието в Перущица), Димитър Лачков
(първият етнограф и публицист на Перущица), отец Стоимен Атанасов, учителката Бота
Ботева и много други.
Изпитания и бъдеще
От 1862 г. сградата на Дановото училище функционирала и като читалище „Петър
Бонев“. По време на Априлското въстание част от покрива на Дановото училище се
срутва заради детонациите от артилерийския обстрел на съседния храм. Английската
журналистка Лейди Странгфорд (убеден българофил) посещава страната ни през август
1876 г. като член на европейската комисия от дипломати и представители на турското
правителство. Със събраните 30 000 лири от дарители в Англия тя възстановява
постройката и я превръща в болница. От ноември 1876 до април 1977 г. там се лекуват
от тиф и дизентерия оцелелите след въстанието около 150 души.
В годините около Съединението (1885 г.) в Дановото училище се помещава военен
гарнизон заради граничната функция на селото. През 1930 г. приземното помещение се
използва за киносалон със сцена за театрални представления. Чак през 1969 г. Дановото
училище придобива първоначалния си облик. Премахнат е покривният слой бяла
мазилка, поставен непосредствено след Априлското въстание, реставрирани са
стенописите и алафрангите.
През 2015 г. сградата изцяло е ремонтирана по европейска програма и поема
функцията на музей и художествена галерия. На втория етаж вдясно е подредена стая с
чинове и учебни помагала от периода на Дановото обучение. В централната част са
експонирани информационни табла с текстове, снимки и материали от същата епоха.
Вляво е разположена общинската стая, в която Петър Бонев учредява Първи и Втори
частен селски революционен комитет през 1869 и 1876 г. с помощта съответно на Васил
Левски и на Георги Бенковски.
Като пръв директор на създадения през 1956 г. Исторически музей в Перущица,
Димитър Станчев обособява и фонд „Картинна галерия“. Освен история, археология и
етнография, оттогава се организират временни експозиции на стойностни български
автори (като проф. Добри Добрев, Йордан Велчев, Вихра Григорова, Светлозар
Чавдаров, Ели Станчева, Никола Диков, Евгения Панчова и много други), работещи в
различните жанрове на изобразителното изкуство – живопис, графика, скулптура.
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Дарените от тях художествени произведения попълват фонда на музея и обогатяват
сбирката му.
Община Перущица реализира проект „Картинна галерия Даново училище“,
финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от „Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“, подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът включва:
- експозиционно и информационно пространство – в разположения централно
салон на етажа. Възможност за информиране на туристите чрез мултимедия,
- учебно-занимателна и информационна функция за деца и ученици. Пресъздаде се
атмосферата на възрожденското училище – писане на пясък и на дъски с тебешир, чинове
за писане с перо и мастило. Помещенията се използват и за временни теоретични
занимания и беседи,
- изграждането на рампи за инвалиди и осветление около училището е част от
благоустрояването на района.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Къща за гости Esterra Vini в Перущица предлага велосипеди за безплатно ползване
и сезонен открит плувен басейн. На разположение на гостите са също съоръжения за
барбекю и градина.
3. Винен и кулинарен туризъм
Пивоварна Hills в град Перущица.
(Hills beer) – местност „Ленищата“ 459 (пресечка на ул. „Черни Връх“). Hills е
продукт на малка бутикова пивоварна.
Винарска изба „Пълдин“ АД – гр. Перущица е стара изба с богата традиция.
Основана е през 1932 – 1933 г. като кооперация за изкупуване и преработка на грозде,
производство и търговия на висококачествени вина. Винарска изба „Пълдин“ АД
предлага винен туризъм. Туристите имат възможност да се потопят в атмосферата на
винопроизводството, тъй като дегустацията се провежда в самата изба.
Производственият капацитет за винификация е 1500 т. винено грозде, а капацитетът на
бутилиране е 10 000 000 бутилки годишно. Съдовият капацитет за съхранение на вината
е 7 000 000 литра. Виното се произвежда по модерна технология в ротоферментатори с
обем 35 куб. м и ферментатори тип „Универсал“ с обем 45 куб. м. Получените вина
отлежават в дъбови бъчви тип „барик“ и в съдове от неръждаема стомана. Избата
разполага и с хладилна инсталация за контрол на температурата по време на
ферментация; оборудвана е с модерна физико-химична и микробиологична лаборатория.
Цехът за бутилиране разполага с 3 бутилиращи линии с капацитет 2000 бутилки на час
всяка, както и с машина за пълнене на вина в BIB опаковки. Винарска изба „Пълдин“ АД
произвежда винен оцет, чието производство се извършва по дълбочинен метод с висока
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степен на автоматизация на производствения процес. Поддържа атрактивна интернет
страница https://www.pulden.com/
Изба „Каменки“ в гр. Перущица
Поддържа атрактивна интернет страница http://kamenki.bg/. Родопската яка,
намираща се в подножието на планината Родопи, южно от Пловдив, съчетава три изби –
„Старата изба Първенец“ в с. Първенец, изба „Каменки“ в гр. Перущица и изба „Вила
Юстина“ в с. Устина, само на няколко километра една от друга. Обединявайки усилията
си, трите изби се обединиха под името „Яката“ с цели: да произвеждат вино само от
собствени лозя, като по този начин се поддържа качество с всяка една реколта.
4. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито).
Многофункционалната спортна зала в гр. Перущица
Община Перущица реализира проект „Изграждане на мултифункционална спортна
зала гр. Перущица“, финансиран по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони“ по ПРСР 2007 – 2013 година. През 2017 год. в
Многофункционалната спортна зала в гр. Перущица се проведоха следните по-мащабни
спортни мероприятия: лагер сборове на баскетболни клубове – 8 бр.; областни
първенства – 8 бр.; първенства аматьорска лига – 8 бр.; национална студентска лига – 5
бр.; първенство по бадминтон в памет на генерал Фандъков; контролни срещи. В
спортната зала има фитнес зала и външни уреди за спорт за желаещите да практикуват.
През 2017 г. са договорени две мероприятия от високо ниво, реализирани през 2018
г.: Финал за купата на България за жени по баскетбол и Балканиада по бадминтон –
подрастващи до 15 г.
Договорени са концерти на водещи изпълнители в страната, които са реализирани
през 2018 г.
Предстои изготвяне на цялостен спортен и културен календар за 2019 г. по месеци
съобразно подадени заявки от страна на участници.
Фитнес на открито
Община Перущица реализира проект „Изграждане на зона за спорт, включваща
мултифункционално игрище и фитнес на открито“, финансиран по мярка 41 „Прилагане
на стратегии за местно развитие“, по Програма за развитие на селските райони 2007 –
2013 г. Спортната площадка е многофункционална и предлага игри по футбол, волейбол
и баскетбол и фитнес на открито с 12 уреда.
Стадион в град Перущица
През януари 2000 г. е съставен с акт за общинска публична собственост „Стадион
в гр. Перущица“ в УПИ III-спорт, в кв. 21 по действащия ПРЗ на гр. Перущица.
Стадионът е в недобро състояние.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
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Къща за гости „Наш дом – Добринка Иванова“ – намира се в гр. Перущица, ул.
„Проф. Михаил Христев“ № 16, с капацитет 4 стаи.
Къща за гости „Анита“ – намира се в гр. Перущица, ул. „Юджин Скайлер“ № 2,
отразява духа на традиционната българска архитектура, съчетана с модернистични
тенденции в интериорния дизайн. Тя е с капацитет 6 стаи, с ресторант за 120 души, като
70 от местата са на открито, плюс отделна механа с 35 места.
Редови къщи за гости „Естера Вини“ – 4 бр. (общ капацитет 24 човека),
включващи – 3 двойни стаи, 2 бани, кухня с трапезария, тераса с маса, 2 тераси към
стаите, WIFI и паркинг. Басейнът посреща гости както на „Къщи Естера Вини“, така и на
„Къщи Анита“.
Къща за гости „Стас – 2008“, намира се в гр. Перущица, ул. „Москва“ № 10, с
капацитет 5 стаи.
Къща за гости „Станита“, намира се в гр. Перущица, ул. „Стефан Стамболов“ №
1А, с капацитет 9 стаи.
Туристическа спалня на Туристическо дружество „Върховръх“, намира се в гр.
Перущица, бул. „Иван Вазов“ № 78. Разполага с 2 апартамента и стаи с по 4-5 и повече
легла, с бани и санитарен възел на етажа и ресторант.
2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
Кафе-бар „Естера Вини“, намира се в гр. Перущица, кв. Пастуша, с капацитет 46.
Кафе-бар „Станита“, намира се в гр. Перущица, ул. „Стефан Стамболов“ № 1А,
с капацитет 20.
Ресторант „Анита“, намира се в гр. Перущица, бул. „Иван Вазов“ № 87, с
капацитет 50.
3. Основни зони за отдих и туризъм
Един от най-приятните и интересни начини за близост до природата е, като се
обходят трите екопътеки в землището на Перущица:
Първа екопътека „Манастира“
Маршрутът е с приблизителна дължина 16 км. Пътеката минава през Историческия
музей, Дановото училище, Калугерски Харман (Табиите), паметника на Кочо
Честименски и достига до манастира „Св. Тодор“ и поляните около него. Продължава в
посока към старинна каменна чешма в защитената местност „Перистица“. По каменен
римски път се стига до параклиса „Св. Петка“, откъдето се връща в града.
Туристическата пътека е интересна с изброените туристически и природни
забележителности, през които преминава. По маршрута туристите имат възможност да
се запознаят с биоразнообразието на защитена местност „Перистица“. Характерен за тази
територия е черният щъркел, който гнезди в нея, а от флората интерес представлява
уникалният енденмит – родопски силивряк. Около параклиса „Св. Петка“ в Перущинска
река се извършва автентичният ритуал „Къпанки“.
Втора екопътека – „По пътя на героите“
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Маршрутът е с приблизителна дължина 16 км. Пътеката преминава през
Историческия музей, Дановото училище, Паметника на трите поколения и стига до
местността „Генишен“. След това стига до пространствената Лещенска поляна. От
Лещенска поляна маршрутът се спуска до язовир „Батен“ и се връща в Перущица.
Трета екопътека – „Младите скаути“
Маршрутът е с приблизителна дължина 8 км. Преминава през Историческия музей,
Дановото училище, стига до язовир „Батен“ и се връща обратно. На брега на
микроязовира има постройка общинска собственост, която би могла да се ползва за склад
на лодки, палатки и други необходими за престоя туристически атрибути. Широките
поляни около микроязовира позволяват да се организират спортни турнири, скаутски
лагери, мониторинг на птиците, които в този район са многобройни. Има специално
изградено място за направата на традиционния за Перущица „ръжен“ – уникално със
своя вкус ястие.
Защитена местност „Перистица“ – територията включва, скален масив
разположен на юг от гр. Перущица, и вековна буково-дъбова гора. Скалният масив
представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на
редица видове дневни и нощни птици. Обявена е със Заповед №173/09.03.1983 г. на
Комитета по опазване на природната среда на Министерски съвет за историческо място.
Местността „Перистица“ е обявена за защитена местност със Заповед № РД331/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване гнездово местообитание на черен щъркел.
4. Туристически поток
Броят на посетителите в „Исторически музей – Перущица“ (включващ „Картинна
галерия Даново училище“ и Църква „Св. Арх. Михаил“) и на обект Червената църква е
за 2014 г. – 5891 посетители; за 2015 г. – 6560 посетители; за 2016 г. – 8257 посетители и
2017 г. – общо 7180 посетители.
5. Туристически продукт
С прекрасната си природа и богатото си културно-историческо наследство община
Перущица има голям потенциал за развитие на туризма, който обаче не е усвоен в
достатъчна степен.
По-пълното използване на туристическия потенциал и на туристическия продукт
на община Перущица предполага да се разширят формите на туризъм – културноисторически, еко- и винен туризъм, чрез създаване на интегриран туристически продукт
„Дестинация Перущица“. Това очертава и необходимостта от разширяване на
туристическата инфраструктура. Освен хотелите, хижите и другите форми на подслон за
нуждите на туристическата индустрия е необходима и развита мрежа от информационни
туристически бюра, агенции за туристически пътувания и резервации, обекти за хранене
и т.н.
6. Информационно обслужване на туристите
Към момента на територията на общината функционира Общински туристически
информационен център (www.perushtitsa.holiday), който разполага с информация за
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природни забележителности, музеи и исторически паметници, културни и спортни
прояви и събития, туристически маршрути, хотели и други места за настаняване в града
и околностите. В туристическия център се поддържа подробна база данни за всички
налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на
територията на община Перущица. Центърът осъществява координация между
различните предприемачи за формирането на възможно най-богат исторически продукт,
разработва рекламни материали и представя община Перущица на регионални,
национални и международни туристически борси и изложения.
Щатният състав на „Исторически музей град Перущица“, включва: уредници,
екскурзоводи, уредник PR, сътрудници, които обслужват туристи, като показват
интересните места и забележителности, като раннохристиянската базилика „Червена
църква“, Картинна галерия „Даново училище“ и Църква „Св. Архангел Михаил“. До
обект „Червена църква“ е построена приемна сграда за посетителите.
7. Туроператори и туристически агенти – няма
8. Туристически организации
Туристическо дружество „Върховръх“ е създадено през 1960 г., когато на 23 май
туристи от Перущица провеждат първия туристически поход и изкачват връх Върховръх
(1683 м) в Родопите и единодушно решават да нарекат дружеството „Върховръх“. Днес
ТД „Върховръх“ наброява 78 членове от всички възрастови групи. Включено е в
регистъра на сдруженията на дейност в обществена полза и е една от активните
организации на БТС с Удостоверение № 00129/27.05.2014 г. Заедно с община Перущица
работи за поддържане на традициите и за въвеждане на нови форми на селски, културенисторически и винен туризъм.
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
С устройствения правилник на община Перущица се определят наименованията и
броят на звената в общинската администрация, организацията на дейността им и общите
задължения. В администрацията на общината структурните звена са обособени в
направления, ръководени от кмет, замемстник-кметове, секретар, директор на дирекции
и главен архитект. В Общинска администрация Перущица има две дирекции.
Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводна дейност и административно
обслужване“, са включени 10 щатни бройки, в която работят юрист, счетоводители, обща
администрация.
В специализираната дирекция са включени 14 щатни бройки. Дирекция
„Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, хуманитарни
дейности и европейски проекти“, работят експерти и специалисти в областта на
устройство на територията, строителството, екологията и земеделието, експерти, които
дейно участват в разработването и изпълнението на проекти по европейските програми.
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Със Заповед № 95/04.05.2017 г. на кмета на община Перущица е създаден
Консултативен съвет по въпросите на туризма в общината. Годишната програма за
развитие на туризма в община Перущица за периода 2017 – 2019 г. е обсъдена и одобрена
от Консултативния съвет по въпросите на туризма на заседание, проведено на 19.05.2017
г., и е приета с Решение на ОбС – Перущица № 36, по Протокол № 7/28.06.2017 г.
2. Развитие на човешките ресурси в туризма
На територията на община Перущица няма висши учебни заведения, които да
подготвят кадри за туризма.
Административната структура на Перущица като ресурс за туризъм е на много
професионално ниво. Заместник-кметът „Култура и туризъм, европейски проекти“,
съвместно с експерти и специалисти по европейски политики и хуманитарни дейности,
отговаря за развитието на туризма на територията на община Перущица и превръщането
й в привлекателна туристическа дестинация.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
Един от най-сериозните потенциали на територията е все още неусвоен и не
разработен от икономическа гледна точка – неизползвана прекрасна природа, културноисторическо наследство и улеснена транспортна достъпност за развитие на туризма в
територията. Основните стратегически насоки за развитието на туризма в община
Перущица са ориентирани към увеличаване на неговата привлекателност и
конкурентоспособност. По-пълното използване на туристическия потенциал и на
туристическия продукт на община Перущица е чрез създаване на интегриран
туристически продукт „Дестинация Перущица“, което очертава и необходимостта от
разширяване на туристическата инфраструктура. Освен хотелите, хижите и другите
форми на подслон, за нуждите на туристическата индустрия е необходима и развита
мрежа от информационни туристически бюра, агенции за туристически пътувания и
резервации.
4. Състояние и предизвикателства:
Утвърждаване на привлекателността на община Перущица и превръщането й в
туристически център чрез пълноценно и функционално използване на природните и
антропогенните дадености на региона, утвърждаването й като туристическа дестинация
в България, страните от Европейския съюз и други основни чуждестранни пазари.
Повишаване на привлекателността чрез развитие на туристическите атракции, опазване
и съхраняване на чистотата на околната среда на района, подобряване на състоянието и
експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството
на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане
и поддържане на добре функциониращи партньорства между община Перущица като
водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт
на общината. Необходимо е да бъде наложена единна професионална етика, валидна за
всички звена, обслужващи туризма в града, с цел да се постигне най-високо качество на
комплекс от съпътстващи услуги.
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5. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни
Разположение на общината в непосредствена близост до гр. Пловдив и добри и
лесни транспортни и комуникационни връзки с нея;
Наличие на чиста природа и богато културно-историческо наследство;
Добри условия за развитие на лозаро-винарство, овощарство и
зеленчукопроизводство;
Наличие на чиста околна среда;
100% водоснабденост на населението в общината;
Слаби страни
Отрицателни стойности на естествения и механичния прираст на населението,
което води до намаляване на демографския потенциал на общината, а това играе
ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие;
Липса на чуждестранни инвестиции;
Липса на адекватно пречистване на отпадъчните води. Липса на пречиствателна
станция;
Липса на инициативност и предприемачество в младите хора, ограничени
финансови ресурси;
Липса на достатъчно и качествени публично-частни партньорства, механизми и
реални обмени на добри практики, диалог с гражданите и нестопанските
организации;
Липса на предприятия със структуроопределящо местно или национално
значение;
Ниски доходи, водещи до свиване на местния пазар и намаляване на
покупателната способност на населението;
Висок дял на населението с нисък образователен ценз;
Висока безработица.
Възможности
Използване на Структурните фондове и Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за развитие на територията;
Възможност за развитие на модерно лозаро-винарство и овощарство;
Възможност за развитие на зеленчукопроизводство;
Възможност за внедряване на нови технологии в селското стопанство и за
развитие на устойчиво земеделие;
Възможности за развитие на туризъм с комбиниране на туристически пакети със
съседни общини;
Разширяване на производството в съществуващите предприятия от
преработващата промишленост – по-нататъшно обвързване между земеделски и
преработвателни фирми.
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Заплахи
Продължаващ процес на намаляване на броя на населението н общината, водещ
до стесняване на икономическия потенциал;
Висок дял на население с нисък образователен ценз;
Недостатъчно средства за реализация на екологични и инфраструктурни проекти;
Липса на облекчения и консултации при започване на бизнес – регистрации,
данъци, първоначално финансиране;
Липса на капацитет за стартиране и развитие на устойчив бизнес;
Липса на достатъчен финансов ресурс сред предприемачите;
Непознаване на финансовите схеми и инструменти за подпомагане на бизнеса;
Липса на мотивация и активност на гражданите.

V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
iLoveBulgaria| e новата интерактивна платформа на България, предоставяща
информация както за забележителностите на държавата, така и за специалните
предложения на местните фирми. Мобилното приложение iLoveBulgaria предлага на
гражданите и туристите неповторимо клиентско преживяване посредством атрактивни
оферти и разнообразни програми за лоялност.
Община Перущица сключи договор с iLoveBulgaria за популяризиране на
дестинация Перущица.
Визията на община Перущица – привлекателно място за бизнес, инвестиции и
живот със съхранена природа, културни ценности и развит туризъм. Биологичното
разнообразие и уникалното културно-историческо наследство могат да превърнат град
Перущица в притегателен център за развитие на вътрешен и международен туризъм.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
От древността Пловдив е заемал ключово място не само в това, което е
съвременната територия на България, но и на Балканите и в Европа. Важни търговски и
военни пътища са минавали през този град с хилядолетна история, свързвайки Европа с
Азия и Северна Африка. И докато географското местоположение на Пловдив не се е
променило през последните осем хиляди години, то пътните мрежи и технологиите на
транспорта в днешно време увеличават многократно възможностите на града за
развитие. Пловдив се явява транспортен център, обединяващ две национални
магистрали, част от международни паневропейски коридори, свързващи Западна Европа
с Близкия Изток: №8 (Дуръс - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Бургас - Варна) и №4
(Дрезден/Нюрнберг - Прага - Виена/Братислава - Будапеща - Арад - Букурещ Констанца/Крайова - София - Солун/Пловдив - Истанбул) На територията на град
Пловдив също се пресичат международният път ЕТК-10 „София – Свиленград“ и
първокласния път І-36 „Карлово - Смолян“. Движение по европейск-те транспортни
коридори се осъществява по АМ „Тракия“ и по международните пътища Е-80 (от София
през Пловдив за Хасково и ГКПП Капитан Андреево), път Е-773 (от Пловдив за Стара
Загора, Сливен и Бургас) и по жп линия от София през Пловдив с разклонения за
Свиленград и Бургас/Варна. Връзките с южната планинска периферия се осъществяват
чрез второкласните пътища ІІ-86 (от Пловдив през Асеновград за Смолян) и ІІ-58 (от
Пловдив през Асеновград за Кърджали/Хасково). Тринадесет радиално разположени
направления осъществяват връзките на града с другите селища, страната и чужбина. Това
пресичане на различни по значение пътища в чертите на града определя значението му
като важен транспортен възел с висока концентрация на транспортни потоци.
От друга страна, транспортните коридори №8 и №4 се дублират и от железопътни
линии с национално и международно значение. От гледна точка на въздушния транспорт
и достъпност, Пловдив е на второ място след София сред 4-те града с най-висок процент
достъпност в България.
От трета страна, Пловдив е разположен в Тракийската низина – една от найплодородните територии в Европа, което допълнително е допринесло за просперитета на
града във вековете. Тези два фактора – пътно-транспортната мрежа и ресурсната база за
хранително-вкусовата и леката промишленост, определят Пловдив и като туристически
център с неизчерпаеми възможности за туризъм от гледна точка на географското
положение.
Достъпност:
Tранспортна система:
Транспортната достъпност на Пловдив се разглежда в два аспекта:
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Достъпност до Пловдив като туристическа дестинация,
Достъпност от Пловдив до други туристически дестинации, които са ресурс за
обогатяване на туристическия ресурс на града и които го превръщат в естествен
„център“ за туризъм.
Достъпността до Пловдив като туристическа дестинация се анализира на базата на
потенциалните първични и вторични пазари за туризъм.
Пловдив е изключително достъпен от всички потенциални генериращи пазари на
Южна България и най-вече на тези в ЮЦР, ЮИР, и ЮЗР. Това е от огромно значение за
всички видове туризъм, но най-вече за уикендовия/градски/шопинт туризъм.
Тази достъпност в регионален и национален мащаб също позволява образуването
на разнообразни туристически продукти, за които Пловдив сам по себе си няма ресурси,
каквито са еко-, ски, СПА, селски и приключенски видове туризъм.
Достъпността на Пловдив и ТР „Тракия“ е силен аргумент за териториалната
интеграция на туристическите продукти, създадени с център Пловдив, с тези на други
туристически райони в страната.
От друга страна, достъпността на разстояние от 15 до 30 мин. позволява
използването на човешките ресурси от съседни селища за обслужването на туризма в
Пловдив.
Въпреки голямата площ на област Пловдив, достъпът до община Пловдив не
надвишава час и половина, като в по-голямата си част е под 60 минути.
На дистанция от час и половина и по-малко има множество туристически центрове
и атракции, свързани с културния туризъм – основен приоритетен вид туризъм за община
Пловдив. Това позволява да се създават интегрирани продукти на културния туризъм и
по този начин да се увеличи диверсификацията на туристическия продукт. Това също
така позволява Пловдив да бъде включен в интегрираните продукти на културен туризъм
от други дестинации – София, Стара Загора, Хасково, Долината на тракийските
царе/Долината на Розите, и програми: културните коридори и пътища на римските
провинции, виното и т.н. По този начин Пловдив се превръща в реален център за
културен и творчески туризъм в България.
В регионален и национален аспект достъпността на Пловдив до Кръстова гора и
много други религиозни средища е важна предпоставка за интегрирането на религиозния
туризъм в общия за Пловдив и ТР „Тракия“ туристически продукт.
Достъпността от Пловдив до големи СПА центрове е също много важна за
развитието на СПА туризма като част от интегриран продукт в комбинация с други
видове туризъм – културен, винен & гурме, екотуризъм. Това е особено важно при
създаването на тези продукти, тъй като туристите за СПА туризъм обикновено
предпочитат да стоят на едно място и да релаксират, така че и кратките разстояния са от
особена важност.
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Достъпността на Пловдив до дестинации за еко-, селски, природен туризъм също е
от жизненоважно значение за града. Поради ограничената географска зона Пловдив не
може да предложи тези видове туризъм, за разлика от други общини.
От друга страна, на по-малко дори от 30 минути, всички тези видове туризъм са
особено добре развити. Това е особено важно, като се има предвид, че еко- и селският
туризъм са предпочитани не само на българския пазар, но и на чуждестранните целеви
пазари.
Тази близост до много добре запазена природа е и много важна за имиджа на града
като туристическа дестинация. Според изследванията една от най-важните
характеристики за избор на дестинация е именно запазената природа и
привлекателността на околната среда.
С увеличаването на дела на ски туризма към България, достъпността от Пловдив
към ски курортите в Родопите е много важна, както и достъпността от ски курортите в
планините до него.
Достъпността на Пловдив от най-големите вторични пазари за морски и ски
туризъм е много висока, особено след завършването на АМ „Тракия“. Тази достъпност
обаче не се използва достатъчно за привличане на тези вторични пазари. Освен това,
завършването на АМ „Тракия“ може да има и отрицателен ефект заради възможността
на туристите да скъсят времето от София до морето и обратно, без да се налага да спират
по средата на пътя.
Друг проблем при достъпността на Пловдив в национален мащаб е липсата на бърза
връзка между Северна и Южна България в областта около Пловдив. Троянският и
Шипченските проходи не позволяват бързо придвижване, поради което има сериозно
ограничение за достъп до пазарите на български туристи от СЗР, СЦР и СИР.
Две летища (това на Пловдив и това на София, което се намира само на 90 минути
от Пловдив) осигуряват най-бързата достъпност в международен мащаб. От друга
страна, сухопътният транспорт, свързващ Пловдив с Гърция и Турция, се осъществява за
по-малко от 3 часа.
Това дава възможност на Пловдив да развива първични международни пазари, а не
само вторични.
Високото ниво на достъпност на Пловдив е от огромно значение и за развитие на
тематични туристически продукти по осите на транспортните мрежи: Пътища на виното,
Римски културни коридори (Виа Диагоналис е един блестящ пример за такъв продукт,
създаден през 2013 г.), Пътят на розата и т.н.
Б. Природни ресурси:
Релеф
Поради факта, че Пловдив е град-община без прилежащи земи и природни ресурси,
той има малко на брой природни ресурси за развитието на туризма. В Пловдив са
ограничени ландшафтните ресурси: в града няма планини, които да могат да бъдат
използвани за планински или ски туризъм.
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Пловдив е известен като „Град на тепетата“, но те не се използват като
туристическа атракция. Въпреки че Сахат тепе, Бунарджика и Младежки хълм са
обявени за природно защитени територии със значителен брой редки растителни видове,
в момента няма изградена инфраструктура за показване на това разнообразие. Малкото
атракции на тепетата (например Детската железница) са слабо използвани и трудно могат
да се включат в цялостен туристически продукт.
Климат
Един от най-положителните аспекти на природните ресурси за туризъм в Пловдив
е климатът. Той е сравнително мек (сравнително мека зима и горещо, но влажно лято) и
градът има възможност да ползва по-дълъг сезон за събития на открито, започвайки с
пролетните топли дни и до по-късна есен, като оползотворява с интересна програма и
традиционните почивни дни през май и септември.
Вода и водни ресурси
Високата степен на комплексно използване на водоизточниците в поречието на
река Марица, започнало още от началото на века, дългогодишната експлоатация на
големите хидротехнически системи (особено хидроенергийните и напоителните – над 25
- 30 години) е довела до значимо изменение на реката. Трайно проявени са последиците
от обезводняването в резултат на отнемане на води и замърсяването. В Пловдив се налага
и ежегодно почистване на канализираното легло от отлагане на наноси. Реката в голяма
степен е променила своя облик вследствие на човешката дейност.
Водните ресурси на Пловдив се ограничават до р. Марица, която не позволява да
бъде използвана като актив за туризма в момента. Бреговете й в рамките на града не са
развити за отдих или наблюдение на реката.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Защитените територии – хълм „Бунарджик“, „Данов хълм“ и „Младежки хълм“, са
разположени в урбанизираната част на града. Големите градски градини – „Цар
Симеоновата градина“ и „Дондуковата градина“ се намират в центъра на града.
Междублоковите пространства в по-голямата си част са запуснати и неподдържани.
Зелените площи са притегателни за големи групи хора – туристи и местни жители.
Развитието на тепетата в градска паркова среда чрез изискване на отговорно екологично
потребление е препоръчително както за жителите, така и за туристите, за да може да се
оптимизира изживяването от всички видове туризъм.
Биоразнообразие и защитени територии
В Пловдив се намират единствените 3 защитени територии в България, намиращи
се изключително в градска среда. Това са хълмовете „Бунарджик“, „Данов хълм“ и
„Младежки хълм“. И трите защитени територии са с категория „Природна
забележителност“ (ПЗ). Целта на обявяването и на трите обекта е запазването на
ландшафта на уникални геоморфоложки образувания – част от тепетата в Пловдив.
В следващия планов период се предвиждат много дейности, свързани с
облагородяването на тези екозони и превръщането им в атрактивни места за отдих и

196
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

туризъм. Тези действия също така ще допринесат и за превръщането на Пловдив в „зелен
град“.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината):
Пловдив е главен административен град на областта, която от своя страна има
много благоприятни почвени и климатични условия, позволяващи да се отглеждат над
100 вида земеделски култури – традиционни са зърнените, зеленчуковите и овощните,
винените и десертните лозя, етеричномаслените. Обработваемата земя е 46,4% от общата
територия; 41% е поливна.
Състояние:
През последните години Пловдив се налага като устойчива дестинация на
национално и международно ниво. Градът притежава многопластово културноисторическо наследство от Античността до наши дни. То се изразява в реални,
функциониращи и поддържани обекти, достъпни за посещение. От друга страна, градът
динамично облагородява инфраструктурата си – улуци, булеварди, други обществени
пространства и не на последно място се адаптира към нужните на хората с увреждания.
Пловдив разполага с около 210 места за настаняване и 2500 заведения за хранене и
развлечение. Градът предлага и богат годишен събитиен календар и уникални
постановки на Античния театър в периода май – септември. Туристическият продукт на
Пловдив се рекламира стратегически чрез интернет платформи и мобилни приложения,
чрез публикации в български и чуждестранни печатни и електронни медии, както и чрез
участия на международни туристически изложения. Туристическият продукт на
Пловдив е широкоспектърен и съдържа следните аспекти: култура и история, събития,
фестивали, спорт, вино и гурме, бизнес, етноси и религии.
В резултат на успешния маркетинг имаме ежегоден общ устойчив ръст при
пренощувалите лица и реализираните нощувки. А през 2017 г. спрямо 2016 при
чужденците ръстът на пренощувалите лица е 12,32%, а на нощувките 15,39%. По
отношение на анализа на реализираните нощувки по държави най-високи стойности се
наблюдават за нощувките от Италия, САЩ, Турция, Гърция, Франция, Испания,
Великобритания. Следва да се отбележи и фактът, че в първата десетка за 2017 г. вече
влизат и Израел, Румъния и Русия.
ОИ „Старинен Пловдив“, като представител на Община Пловдив, реализира
годишната програма за развитие на туризма. Институтът управлява много обекти от
културно-историческото наследство на Пловдив, девет от които са включени в
маршрутни билети за удобство на туристите. Институтът управлява и два разработени
туристически информационни центъра на Главната улица и в Стария град, където освен
предоставяне на широкоспектърна информация, се извършва и продажба на маршрутни
билети за обектите, продажба на билети за събития чрез системата Eventim, отдаване под
наем на аудиогид на няколко езика, продажба на сувенири. В резултат на това за периода
януари – май 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. ОИ „Старинен Пловдив“ отчита
общ ръст на посетители по продадени билети от 41%, а туристическите центрове отчитат
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общ ръст от 34%. От началото на годината най-много посещения са регистрирани на
туристи от Испания, Франция, Великобритания, Италия, Гърция, Германия, Турция,
Русия.
Разположението на Пловдив в центъра на Горнотракийската низина го прави
удобна отправна точка и към други български дестинации, с което туристическият
продукт на града ни се допълва. В рамките на еднодневни или двудневни пътувания с
изходен пункт Пловдив туристите могат да се възползват от културно-исторически,
винени, спа и уелнес, спортно-развлекателни, планински и селски маршрути, като
транспортните комуникации са удобни и уредени от трите автогари и жп гарите.
Предизвикателства:
 Пловдив да бъде дестинация номер едно в България за позитивни, уникални и
висококачествени културни изживявания и една от 3-те водещи на Балканския
полуостров за културен и творчески туризъм;
 Пловдив да е познаваема дестинация на Европейския туристически пазар с
динамично развиващи се уникални и диверсифицирани туристически продукти,
български лидер на пазарите за специализирани видове туризъм;
 Летище Пловдив да се превърне в регионален лидер и магнит за туристическата
индустрия към града и ТР „Тракия“;
 Конкурентноспособната туристическа индустрия в община Пловдив да е един от
основните проспериращи сектори на икономиката на общината;
 Устойчивостта на туристическата индустрия на община Пловдив да бъде
предпоставка за икономическа, социална и екологическа устойчивост на Туристически
район „Тракия“, област Пловдив, ЮЦР и България като туристически дестинация;
 Туристическите индустрии в Пловдив да бъдат еталон за иновативността и
прилагането на най-добрите практики в технологичното, информационно и
маркетингово обезпечаване на сектора;
 Операторите на туристическите индустрии в Пловдив да бъдат познати като
желан и устойчив партньор на всички заинтересовани страни на местно, регионално,
национално и международно ниво.
За да бъде позната и предпочитана туристическа дестинация, той трябва не само да
има солиден туристически продукт, но и този продукт да отговаря на идентичността на
града като туристическа дестинация, както и на устойчивостта на ценностите, зад които
стои този продукт. Това предизвикателство, формулирано като рационална концепция за
бъдещите години, може да се редуцира до главния актив на общината – разнообразното
туристическо предлагане, пречупено през емоционалния фокус на културните
изживявания.
В този смисъл, основното предизвикателство на община Пловдив, изразено в едно
изречение, е: Пловдив да бъде атрактивна европейска дестинация, с високо
конкурентноспособна туристическа индустрия, център на проспериращ туристически
район, където всеки може да открие за себе си едно ново и приятно културно изживяване,
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независимо от повода на посещение, обграден от една уникална среда на запазена
природа.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
Антропогенните ресурси за развитието на туризма в община Пловдив надхвърлят
средните както за страната, така и за която и да е било страна, дори в Европа. За
съжаление много малко от тези ресурси са превърнати в активи на туризма, т.е. те са
неизползвани за съответния вид туризъм – културен, археологически, спортен, събитиен,
творчески и т.н.
1. Културен туризъм
За разлика от масовите видове туризъм, културният туризъм не е сезонен. Той също
така има много висока добавена стойност, защото именно той допълва чувството за
приятно изживяване на туриста по време на всякакъв вид ваканция.
В Пловдив културният туризъм има огромна ресурсна база за развитие от гледна
точка както на паметници на културата (движими и недвижими), така и на значително
нематериално културно наследство. Титлата „Европейска столица на културата“ е
своеобразен трамплин за превръщането на Пловдив в дестинация за културен туризъм
на международно ниво.
Културният туризъм има важната задача да увеличи конкурентоспособността на
Пловдив като туристическа дестинация. Затова неговите стратегически цели са много
по-разширени от тези на другите видове туризъм, а именно:
 Увеличаване на интереса към различни аспекти на разнообразието на културата
на Пловдив и неговото културно наследство;
 Увеличаване на броя на нощувките както при културния туризъм, така и при
другите видове туризъм, благодарение на добавена стойност от съчетанията на
културния туризъм с други видове туризъм;
 Увеличаване на продължителността на сезона;
 Увеличаване на продължителността на престоя на туристите;
 Увеличаване на приходите от туризъм;
 Увеличаване на броя и качеството на генериращи пазари за всички видове
туризъм благодарение на добавената стойност, която предлага културният
туризъм.
Културни ценности
Недвижими културни ценности
На сравнително малката територия на град Пловдив притежава огромно богатство
от недвижими културни ценности. Те са създадени в период от повече от 8000 години.
На територията на града има археологически останки от неолита, Античността,
Средновековието, Възраждането, Третата българска държава до наши дни. Градът е бил
свидетел на разцвета на 8 цивилизации и култури: праисторическата, тракийската,
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македонската, римската, византийската, старобългарската, отоманската, цивилизацията
на Възраждането и съвременната култура.
Забележителни са паметниците на различните религиозни култури и култове в
Пловдив. Те свидетелстват не само за едно богато етническо и религиозно разнообразие
на града, но и за високо развито ниво на естетика. За това свидетелстват неповторими
примери на архитектурното и монументално изкуство – римски и византийски храмове
от най-ранните периоди на християнството, джамии от отоманския период, и
възхитителни църкви от периода на Възраждането. Религиозното разнообразие на града
има принос за богата гама от общности (православна, католическа, мюсюлманска и
еврейска), които са оставили своите архитектурни и етнографски отпечатъци в града.
Интересно, но неизползвано от гледна точка на развитието на туризма, е и етническото
наследство на арменци и гърци.
Множеството обекти (църкви, училища, градска архитектура, музеи), представящи
етническото и културно многообразие на Пловдив, са много богат ресурс, който трябва
да бъде превърнат в актив за развитието на туризма.
В списъка на културните ценности от национално и местно значение са включени
повече от 715 индивидуални недвижими културни ценности (ИНКЦ), от които 45 са с
категория национално значение. Има над 245 НКЦ от ансамблово значение, от които найизвестните са в историческата зона „Филипопол - Тримонциум - Пловдив“, Старинния
град и зоната на „Капана“.
Старинният Пловдив е най-ярко изразеният и характерен за Пловдив туристически
ресурс. Архитектурата, историята и отскоро възродените занаяти са притегателни за
много хора. Крепостният комплекс на Небет тепе, Античният стадион (ІІ век), форумът
на Античния Филипопол/Тримонциум (ІІ век) и Античният театър са едни от найценните паметници на богатото археологическо наследство на Пловдив. Запазената
архитектура от края на ХVІІІ и ХІХ в. на богати търговски фамилии, заедно с малките
магазинчета, автентичният вид на уличната настилка придават специфичен чар на града.
Такива харизматични НКЦ са Часовникова кула на Сахат тепе, Хисар капия, Балабанова
къща, Къща „Хиндлиян“, Къща „Недкович“, Галерия „Златю Бояджиев“, Експозиция
„Димитър Киров, Къща „Ламартин“, Експозиция „Георги Божилов – Слона“, Музейна
експозиция „Старинна аптека „Хипократ“, късноантична сграда „Ейрене“ в подлез
„Археологически“.
Религиозните храмове на различни религии и от различни епохи (православните:
храм „Света Марина“, храм „Света Неделя“, храм „Св. Св. Константин и Елена“,
Катедрален храм „Успение на Света Богородица“, както и Арменска апостолическа
църква „Сурп Кеворк“, Католическа катедрала „Свети Лудвиг“, Евангелска съборна
църква, Еврейска синагога „Цион“, Джумая джамия, Имарет джамия) са ресурс за
културен, поклоннически и сватбен туризъм.
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Движими културни ценности
Движимите културни ценности в Пловдив се съхраняват както в музейната мрежа
на града, така и в Градска художествена галерия и в някои частни галерии, отворени за
посещение.
Музеи и галерии
Регионален исторически музей – Пловдив съхранява над 60 000 културни ценности
и предлага 4 постоянни експозиции на 4 различни адреса: „Българско Възраждане“
разположена в къща „Георгиади“ – НКЦ от национално значение; „Съединение на
България 1885 г.“, разположена в сградата на Областно събрание на Източна Румелия,
„Българско книгоиздаване през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век“,
разположена в къщата на Христо Г. Данов, и Музеен център за съвременна история,
разположен в сградата на бившия Народен дом. Регионален археологически музей –
Пловдив започва работа още през 1882 г, но в момента притежава една от най-модерните
експозиции и съвременно оборудвани фондохранилища. Музеят разполага и с
библиотека, лекционна и кинозала. Музеят съхранява над 100 000 експоната от
праисторически времена, Античността и Средновековието. Поради големия брой
находки, които постъпват всяка година, в ОПР на Пловдив е предвидено разширение на
музея или изграждане на нов музей „Античният Филипопол“.
Регионален етнографски музей – Пловдив съхранява повече от 40 000 движими
културни ценности, свързани предимно с традицията на населението в Пловдив,
разпределени в шест фонда: „Селско стопанство“, „Занаяти“, „Тъкани и облекло“,
„Мебели и интериор“, „Музикални инструменти и обреден реквизит“, „Фототека и
произведения на изобразителното изкуство“. Разположен е във впечатляващата
Куюмджиева къща в Стария град, с характерна фасада. Освен постоянните експозиции,
музеят организира и тематични изложби, като изважда „на улицата“ част от своите
колекции, например по време на Еснафския празник за Свети Спиридон.
Регионален природонаучен музей – Пловдив е вторият по големина и богатство
музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция. Музеят поддържа
постоянни експозиции „Минерали“, „Ботаника“, „Безгръбначни“, „Морско дъно“,
„Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“, „Бозайници“ и „Терариум“. Изключително
интересна е частта „Аквариум“. Сградата на музея бе ремонтирана и с новия си облик
посреща посетителите си.
Градска художествена галерия (ГХГ) – Пловдив е един от най-значителните
културни институти в Пловдив. В пет обекта се събират, съхраняват, експонират и
популяризират образци на българското изобразително изкуство.
Галерия „Филипополис“ - Това е частна галерия в подстъпите на Старинен Пловдив
в реставрирана старинна къща във възрожденски стил. Част от галерията има музейна
сбирка с образци от най-знаменитите български художници от XIX и XX в.
От гледна точка на световните практики за представянето на артефакти на
движимото културно наследство, Пловдив, както и останалата част на България, изостава
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с около 50 години, въпреки че в България има над 7 000 000 артефакта, съхранявани само
в музеите (без галериите), от които стотици са с уникално световно значение.
Нематериално културно наследство
Традиционни занаяти. Пловдив има богати традиции в областта на
художествените занаяти и умения. По време на Възраждането и преди 1944 г. тези
занаяти са процъфтявали и са били основен поминък и гордост на пловдивчани. И до ден
днешен могат да се видят красиво резбованите тавани в къщите на Старинния Пловдив,
красивите накити и носии в музеите.
В днешно време на територията на града продължават да работят представители на
художествените занаяти, които вече имат и собствен Център на занаятите в Бакаловата
къща в Стария град. В този център се правят и опити за възраждане на занаяти, които са
били изгубени за България в продължение на десетки години. Центърът е отворен за
туристи, които имат възможност да наблюдават процеса на създаване на прекрасните
произведения на занаятите, както и да закупуват тези произведения. За съжаление,
центърът няма възможност да приема кредитни карти, което значително затруднява
туристите.
На територията на Пловдив е и Регионалната занаятчийска камара (РЗК), създадена
през 2002 г. и обединяваща 120 майстори на народните художествени занаяти. Пълната
численост на РЗК е над 1700 занаятчии и 394 занаятчийски предприятия, които обхващат
129 занаята.
От всички майстори на народните художествени занаяти 100 живеят в град
Пловдив. Това богатство на занаятите е много важен ресурс за развитието на културния
и творчески туризъм, но за съжаление няма база от данни, нито контактна информация,
които да послужат за включването им в туристически продукти.
Фолклор. Като център на Тракия, Пловдив има дълбоки традиции в музикалния и
танцов фолклор. За това свидетелстват множеството колективи към читалища,
музикални школи и училища, както и институционализирани състави.
Ежегодни събития (фестивали, панаири и др.) Ежегодните събития са основен
ресурс за развитието на туризма в Пловдив. Те утвърждават града като център на
културен живот, на бизнес и конгресен туризъм, както и на спортен и събитиен туризъм.
АКЦЕНТИ В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Камерна сцена Пловдив – февруари - декември
Дефиле „Уикенд в Пловдив“ – март
София Филм-фест в Пловдив – март
Международен ден на културно-историческото наследство – април
Национална кулинарна купа – април
Дефиле „Вино и гурме“ – май
Европейска нощ на музеите и галериите – май
Европейска нощ на литературата – май
Панаир на занаятите – май/септември
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Фестивал „Вкусът на Пловдив“ – май
Дни на музиката в Балабановата къща – май – юни/септември – октомври
Международен фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“ – май - юни
Международен фестивал на камерната музика – юни
Международен Фотосалон – юни
Капана фест – юни/септември
Международен фолклорен фестивал – август
Национални есенни изложби – септември
Есенен салон на изкуствата – септември – октомври
Празници на Стария град – септември
Sounds of the Ages – септември
Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ &
TheatAir – септември
Есенен международен фестивал „Сцена на кръстопът“ – септември
Plovdiv GuitArt fest – октомври
Киномания в Пловдив – ноември
Фестивал „Дефиле на младото вино“ – ноември
Коледа в Капана – декември
Културни институции
Пловдив разполага с голям брой и разнообразни културни институции във всички
сфери на културата и изкуството. Освен че допринасят за яркия културен живот на града,
те служат за ресурс за развитието на културния туризъм.
Драматичен театър – Пловдив е сред най-старите и познати театри в страната,
първият професионален театър в България. Театърът е съорганизатор и домакин на
Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, който се провежда
ежегодно през септември с художествен директор проф. Стефан Данаилов.
Държавен куклен театър – Пловдив е репертоарен театър с традиции, който търси
освен представленията на основната си сцена и развитие на „малка“ (мобилна) театрална
форма, което може да се използва в много културни, фестивални и чисто туристически
форми. Театърът организира ежегодния международен куклено-театрален фестивал
„Двама са малко – трима са много“.
Държавна опера – Пловдив изнася многобройни представления в оперния,
симфоничния, музикално-комедийния и балетния жанр, представени в страната и
чужбина. Специално място в активната дейност на трупата заемат представленията на
открито – на Античния театър в Пловдив, които са събития с туристически потенциал.
Народна библиотека „Иван Вазов“ е втората по големина в България и изпълнява
функциите на второ национално хранилище на българската книжнина. Библиотеките в
днешни дни са подценявани като туристически ресурс, но сградата на библиотеката е
включена в обиколки на Пловдив, а специфични събития, които включват дейности в
библиотеката, могат да бъдат част от туристически продукт.
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Културен център „Тракарт“ има зала със 120 зрителски места, а постоянните
експозиции показват 160 кв. м. „in situ“ антична римска подова мозайка от III – IV век,
„Стъклото в античното изкуство“, „Прототракийски портрет“ и „Римски миниатюрен
портрет“. Организира школи по актьорско майсторство и изобразително изкуство и
развива интересна камерна сцена.
Освен тези културни институции, в града има много организации в областта на
културата, създадени и опериращи като асоциации, дружества, професионални и
браншови съюзи в областта на културните и творчески индустрии.
Творческите институции (Камара на занаятите, Дружество на художниците,
Дружество на писателите и т.н.) в Пловдив са едни от най-динамично развиващите се в
България. Не напразно градът е познат като „Град на художниците“, което през годините
е привличало много посетители. Взаимодействието с тези институции е изключително
важно при формирането на продукти за културния и творчески туризъм. Засега обаче
това взаимодействие се ограничава до информация в Културния календар на града за
техните най-ярки прояви.
Дружество на пловдивските художници е едно от най-активните дружества в
страната, чиято дейност и високо ниво на творчески изяви дава на Пловдив културния
бранд „Град на художниците“. Като най-голямото сдружение на художници извън София
(400 члена), дружеството организира поредица от високопрофилни прояви, които са
огромна ресурсна база за културен туризъм. Освен многобройните изложби,
дружеството организира и Международен пленер по живопис, Международен
литографски пленер, Симпозиум по скулптура, Международен симпозиум „Арт колаж –
Пловдив“, Есенен салон на изкуствата, Зимни празници на изкуствата и т.н.
Дружеството на писателите в Пловдив организира премиери на нови книги,
годишнини творчески срещи и дискусии, тематични литературни четения. По договор с
Община Пловдив, то участва в провеждането на национален конкурс „Огънят на Орфей“.
Съюзът на Архитектите в България (САБ) – Дружество в Пловдив освен
активното си участие в подготовката на кампанията „Пловдив – Европейска столица на
културата 2019“, е предложило доброволно съдействие на общината за създаване на
актуална карта на материалната база и капацитет на местата за представления, изложби
и общуване на територията на града.
В Пловдив има 25 читалища, които със своята богата програма са магнит за
посещения на местните жители. При подходящо взаимодействие с туристическата
индустрия и маркетинг някои от техните прояви могат да бъдат използвани за културен
туризъм, а залите им – за конферентен, бизнес и събитиен туризъм.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Достъпността на Пловдив до дестинации за еко-, селски, природен туризъм е от
жизненоважно значение за града. Поради ограничената географска зона, Пловдив не
може да предложи тези видове туризъм, за разлика от други общини. От друга страна, на
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по-малко дори от 30 минути, всички тези видове туризъм са особено добре развити. Това
е особено важно, като се има предвид, че еко- и селският туризъм са предпочитани не
само на българския пазар, но и на чуждестранните целеви пазари. Тази близост до много
добре запазена природа е и много важна за имиджа на града като туристическа
дестинация. Според изследванията една от най-важните характеристики за избор на
дестинация е именно запазената природа и привлекателността на околната среда.
Подобно на редица европейски градове, Пловдив има големи амбиции в
стимулирането на велосипедизма. В последните няколко години се изгради мрежа от
велоалеи, чиято дължина към момента е около 60 км и продължава да се разраства.
Нараства и броят на велосипедистите, които се възползват от нея. Целта е алеите да се
свързват в маршрути, обхващащи целия град, които биха заменили градския транспорт
за хората, готови да използват колелото. Въпреки всичко велосипедът остава попопулярен като спорт или хоби, отколкото за туризъм или като средство за придвижване.
Все пак в Пловдив съществува така нареченият „Зелен туристически веломаршрут“,
който минава успоредно на р. Марица, прави обиколка на Гребната база и завършва на
Младежкия хълм. Общата му дължина е около 12 км.
Въпреки развитието си, Пловдив все още е далеч от класацията на най-добрите
велосипедни дестинации. За да заеме позиция в тази класация, освен наличието на
веломрежа, градът трябва да отговаря на критерии, включващи инфраструктура,
удобства, безопасност, състояние на трафика, градско планиране и др. В този контекст е
необходимо да се отбележи, че засега колоезденето в градската среда не е напълно
безопасна дейност.
3. Винен и кулинарен туризъм
Вино и гурме туризмът към Пловдив е сравнително нов вид туризъм, въпреки че
винопроизводството и производството на качествени храни в района са с традиции още
от древността. Като ресурсна база могат да се приемат не само десетките ресторанти, но
и мегасъбитията от рода на „Дефиле на младото вино“, „Вино и гурме“, „Уикенд в
Пловдив“, „Вкусът на Пловдив“, „Национална кулинарна купа“.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм
Със своята космополитност Пловдив и регионът около него са благодатни за
развитието на религиозен туризъм. В града от векове съжителства многообразие от
етноси, формиращи религиозен пъзел – българи, арменци, евреи, турци, гърци, роми и
други. Понастоящем в Пловдив има изобилие от православни църкви – една от друга подревни, арменска църква, католически, протестантски, евангелистки храмове, две
джамии, синагога. С оригинална архитектура и стенописи се отличават православните
църкви „Света Марина“, „Света Неделя“, „Св. Св. Константин и Елена“, „Свети Никола“,
катедралата „Света Богородица“. Католическата катедрала „Свети Лудвиг“ е една от
основните и най-големите римокатолически църкви в България. Джумая джамия пък е
главният мюсюлмански храм в Пловдив и една от най-старите османски култови
постройки на Балканите. В сърцето на град Пловдив през XIX в. е построен еврейски
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молитвен храм. Храмът е кръстен на името на равин Даниел Цион, който изиграва
решителна роля в решението на управляващите за съдбата на българските евреи през
Втората световна война. Именно синагогата е израз на благодарност към равин Цион от
пловдивските евреи. Тя е една от двете останали действащи синагоги в България (освен
Софийската). Интериорът й е богато декориран.
Религиозният туристически продукт на Пловдив естествено включва и
раннохристиянските църкви – Малката и Голямата базилики, с невероятни мозайки,
които са преодолели вековете и метеорологичните условия и са съхранили красотата си
до наши дни.
В рамките на еднодневен тур в региона пък могат да се посетят тракийски
светилища и гробници – Старосел, Перпеликон, Белинташ, Долината на тракийските
царе и много други. На 20 км на юг от Пловдив около Аленовград има мрежа от
манастири, свързани с българската средновековна и възрожденска история и носещи
прозвището „Българската Света гора“.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм
На територията на Пловдив няма минерални извори и в този смисъл градът не е
класическа дестинация за балнеоложки, СПА и уелнес туризъм. Високо категорийни
хотели и луксозни студиа предлагат релакс центрове с разнообразие от масажи, сауни,
бани и други процедури.
Но Пловдив има достъп до големи СПА центрове, което е много важно за
развитието на СПА туризма като част от интегриран продукт в комбинация с други
видове туризъм – културен, винен & гурме, екотуризъм. Това е особено важно при
създаването на тези продукти, тъй като туристите за СПА туризъм обикновено
предпочитат да стоят на едно място и да релаксират и кратките разстояния са от особена
важност. В региона на Пловдив в максимален радиус от 60 км са разположени редица
балнеоложки и СПА дестинации, като Хисаря, Баня (Карловско), Старосел, Нареченски
бани и други.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни
Пловдив е един от малкото градове в страната, в който има защитени територии в
урбанизирана градска среда – трите хълма, обявени за природни забележителности. На
територията на общината има четири защитени територии, обявени според Закона за
защитените територии, с обща площ от 845,560 дка: природните забележителности
„Младежки хълм“, „Данов хълм“ и „Хълм на освободителите“ и защитената местност
„Нощувка на малък корморан“ (по поречието на Марица). Пловдив не предоставя
възможности за лов, но затова пък река Марица е подходяща и се използва за риболов.
Има предпоставки за развитие на все още не съвсем популярния в България
фотолов (или наблюдения на птици), защото тепетата, парк „Лаута“, Гребната база и парк
„Отдих и култура“ изобилстват с птичи видове. Над 220 вида птици се срещат в Пловдив
през цялата година, което нарежда града на едно от челните места по птиче разнообразие
в България и прави града рай за орнитолозите. Пловдив е изпълнен с множество зелени
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петна във вътрешността, което благоприятства навлизането на птиците в градските
части. По време на миграция могат да бъдат забелязани изключително интересни и редки
видове, като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и други.
7. Планински и ски туризъм
Град Пловдив е разположен в Горнотракийската низина и сам по себе си не е
дестинация за планински и ски туризъм. Той обаче е отправна точка с уредени
транспортни комуникации към множество достъпни планински и ски курорти, като
Чепеларе, Пампорово, Банско, Добринище, Боровец, Велинград, Юндола, Чигов чарк и
други. С увеличаването на дела на ски туризма към България, достъпността от Пловдив
към ски курортите в Родопите е много важна, както и достъпността от ски курортите в
планините към него.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
Изследванията показват, че около 10% от туристите пътуват, за да посетят спортно
събитие, да участват в него или просто да практикуват определен вид спорт. В Пловдив
има ресурси за развитие на тези три вида спортен туризъм – събитиен, състезателен и
любителски.
Спортни зали и съоръжения. Пловдив разполага с множество спортни зали,
съоръжения и други места за практикуване на по-голямата част от всички популярни
спортове. Като се прибави близостта на Пампорово, възможностите за развиване на
множество видове спортен и тренировъчен туризъм са много големи.
Спортни комплекси и стадиони. Спортен комплекс „Пловдив“ е един от найголемите спортни центрове в България. Разположен в северозападната част на града,
комплексът включва стадион за 55 000 зрители, най-голямата гребна база на Балканите,
закрит плувен басейн, открити и закрити тенис кортове и лекоатлетическа писта.
Стадион „Локомотив“ е основното игрище на ПФК „Локомотив“, Пловдив.
Стадионът има 12 000 седящи зрителски места.
Стадион „Марица“ се намира в пловдивския квартал „Захарна фабрика“. Капацитет
– 5000 зрители.
Стадион „Тодор Диев“, клубен стадион на ПФК „Спартак“, Пловдив. Намира се в
район Южен, близ до Централна гара Пловдив и автогара „Родопи“. Има капацитет 5000
души.
Спортно-тренировъчен комплекс на ПФК „Ботев“ в кв. Коматево включва 5
футболни игрища, многофункционална спортна площадка, писта, пясъчник, спортновъзстановителен център, паркинг и трибуна с 2000 седящи места.
Колодрум Пловдив - Спортното съоръжение изпълнява функцията на покрит
колодрум, спортна зала, концертна зала и място за множество социални прояви и
мероприятия. Към момента е единственият покрит колодрум в България и един от наймодерните на Балканите. Разгънатата му застроена площ е 27 015 кв. м, с три подземни
и две надземни нива. Спортната зала разполага с 3000 кв. м комбинирано игрище за 20
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вида спорт. На 1 м над самото игрище е развита велописта с олимпийски размери (250 м
дължина и 7 м ширина и виражи от 120 до 420) под формата на асиметрична елипса.
Залата има 6062 седящи места, от които 1490 са на телескопичните трибуни и 24 места
за инвалидни колички. ВИП местата са 149. Съоръжението разполага с открит паркинг
за 200 автомобила и подземен паркинг за 350 автомобила.
Гребният канал
Гребната база в гр. Пловдив е спортно съоръжение, предназначено за упражняване
на спорта гребане. Представлява канал, дълъг 2,2 км, широк 120 м и дълбок 3 м. Намира
се в парк „Отдих и култура“, непосредствено до Стадион „Пловдив“ и пловдивския
зоопарк. Това е най-голямата подобна база на Балканите, където могат да се провеждат
състезания по гребни спортове.
9. Градски и развлекателен туризъм
В Пловдив това е един от най-развитите видове туризъм, особено на българския
пазар. Основният генериращ пазар за този вид туризъм е най-вече София. Уикендовият
туризъм и city breaks (т.н. градски) туризъм са също най-бързо развиващите се видове
туризъм в Европа. Тенденцията, забелязана още в първото десетилетие на нашия век, за
скъсяване на ваканциите, но за сметка на това, увеличаване на техния брой, се засилва
по много причини – по-кратки отпуски, разнообразяване на изживяванията и много
други. С изключение на Гърция, Турция, Сърбия и Македония, градският, уикендов и
шопинг туризъм се генерират като вторичен пазар за града, и то най-вече – отново от
столицата, и до известна степен – от планинските и морски курорти. За съжаление, като
вторичен пазар, той е много слабо развит. Отново като причина може да се посочи
еднообразността на предлагания туристически продукт, свързан само с културния
туризъм.
В Пловдив градският и развлекателният туризъм имат предпоставки динамично да
се развиват заради появата на нови свръхмодерни търговски центрове, дневни и нощни
заведения за хранене и развлечение, зелени пешеходни пространства за разходки и
отдих, атракции като Пеещите фонтани и Детската железница, уикенд концертите на
открито и други.
10. Бизнес и конгресен туризъм
Един от най-важните ресурси за бизнес, конгресен и събитиен туризъм е
Пловдивският панаир, който е сред лидерите на изложбената индустрия в Югоизточна
Европа с над 40 прояви годишно, повече от 8000 изложители от 60 държави, близо 250
000 посетители от България и Европа. Панаирът е наследник на Първото българско
изложение от 1892 година. Той изгражда своята традиция повече от един век, като
организира многобраншови и специализирани делови прояви, включително
представянето на България на няколко световни изложения.
Конферентни
зали
и
други
структури,
обслужващи
бизнес
и
събитийния/фестивалния туризъм, Пловдив разполага с близо 9000 места в
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съществуващите зали на Пловдивския панаир, на хотелите в града и във ведомствените
сгради на културни и други институции.
Ежегодни форуми в Панаира са: Международна селскостопанска изложба АГРА,
Международно специализирано изложение в областта на пчеларството „АПИ България“,
Винария, Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии
„Фудтех“, Вкусовете на Италия, Природа, лов и риболов, Изложба на общините, Цветна
пролет, Италиански фестивал на красотата и прическата, Международни киноложки
изложби, Панорама на професионалното образование, „Хемус – Отбрана,
антитероризъм, сигурност“, Международен технически панаир и други.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Места за настаняване: понастоящем в община Пловдив има категоризирани и
действащи общо 210 места за настаняване, от които високо категорийни са 1 обект 5* и
12 обекта 4*. За повече информация – Дирекция „Общинска икономика и
здравеопазване“.
2. Заведения за хранене и развлечение: понастоящем в община Пловдив има
категоризирани и действащи общо 2500 заведения за хранене и развлечение. За повече
информация – Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“.
3. Туристически поток – за движението на туристическия поток показателни са
обобщените сравнителни данни за 2016 и 2017 г. в приложената таблица:
година
януари-декември
януари-декември
разлика в %

2016

2017

Общо: 269 904

Общо: 277 251

2,72%

Българи – 167 379

Българи – 162 098

-3,16%

Чужденци – 102
525

Чужденци – 115 153

12,32%

Общо: 483 762

Общо: 506 260

4,65%

Българи – 258 285

Българи – 246 084

-4,72%

Чужденци – 225
477

Чужденци – 260 176

15,39%

Българи – 1,54

Българи – 1,52

-0,02

дейност
Пренощували
лица

Реализирани
нощувки

Средна
продължителност
на престоя
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Заетост на
легловата база

Чужденци – 2,20

Чужденци – 2,26

+0,06

29,45%

30,15%

0,70%

Общо: 39 961

Общо: 70 694

Българи – 10 377

Българи – 13 838

Чужденци – 29 584

Чужденци – 56 856

Общо: 432 535

Общо: 526 635

Българи – 318 869

Българи – 380 108

Чужденци – 113
666

Чужденци – 146 527

25 097 529 лв.

26 021 080 лв.

3,68%

Общо: 424 263лв.

Общо: 492 961 лв.

16,19%

ТД – 340 938 лв.

ТД – 389 586 лв.

14,27%

ТК – 83 325 лв.

ТК – 103 375 лв.

24,06%

4 500 легла - 2016;
4600 легла - 2017
Посещение на
ТИЦ

Посещение на
музеите

Приходи от
нощувки за

+77%

+22%

хотелиерите
Приходи от
туристически
данък и такси
категоризации

4. Информационно обслужване на туристите – ОИ „Старинен Пловдив“, като
представител на Община Пловдив, понастоящем управлява два туристически
информационни центъра съответно на площад „Римски стадион“ и на ул. „Д-р Стоян
Чомаков“ №1 в Стария град. В тях, от една страна, се предоставя безплатна информация
за всички аспекти на туристическия продукт на града и се предлага също безплатно
широк спектър от рекламно-информационни материали. От друга страна, туристите имат
възможност да закупят комбинирани билети за музеите, сувенири, а в центъра до
„Римски стадион“ могат да се закупят билети за събития в общо 23 европейски държави
чрез системата „Евентим“, както и да наемат аудиогид на няколко езика.
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Планира се откриването на нов туристически център до Източната порта, а след
реконструкцията на централния площад заедно с Форума и Одеона ще бъде изграден и
нов туристически център там.
7. Туроператори и туристически агенти – На територията на община Пловдив
действат 36 бр. туропраторски фирми, 89 бр. туристически агенции и 72 бр. фирми, които
съчетават дейността на ТО и ТА. За по-дробна справка – Национален туристически
регистър към Министерство на туризма.
8. Туристически организации – Община Пловдив членува в Съвет по туризъм и
Тракийски туристически регион. От друга страна, голяма част от хотелиерите и
ресторантьорите членуват в БХРА, а туроператорите и агентите в АБТТА и БАТА.
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
През годините политиката на Община Пловдив за развитие на туризма в града се
изпълнява от различни административни структури, както следва: отдел „Общинска
икономика“ (сектор „Туризъм“), отдел „Младежки дейности, спорт, туризъм“, Дирекция
„Туризъм“, ОП „Туризъм“. Последното е създадено с Решение на Общински съвет –
Пловдив № 306/03.08.2010 г. и закрито с Решение № 389/16.11.2017 г. Считано от
01.01.2018 г. приемник на ОП „Туризъм“ става отдел „Маркетинг и реклама“ към ОИ
„Старинен Пловдив“. Отделът изпълнява Годишната програма за развитие на туризма,
която е финансово обезпечена от туристическия данък от местата за настаняване и от
такси за категоризация на туристическите обекти, чиято събираемост от 01.01.2018 г. се
извършва от Дирекция „Местни данъци и такси“. Съгласно Закона за туризма, чл. 11 (2)
средствата се разходват за следните основни дейности:
 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината, включително местните пътища до туристически
обекти;
 Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и
организация на информационното обслужване на туристите;
 Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска
собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на
общината;
 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма;
 Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в
общината;
 Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения;
 Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в
съответната организация за управление на туристическия район;
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Подобряване на качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти.
Съгласно чл.12 от Закона за туризма кметът на общината:
 разработва програмата по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение и след
одобрението им от Консултативния съвет по чл. 13, ал. 1 ги внася за приемане от
Общинския съвет;
 създава и ръководи Консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;
 създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти
(ОЕККТО);
 определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в
предвидените в този закон случаи;
 създава и поддържа общински регистър на категоризираните по т. 4 туристически
обекти на територията на общината – част от Националния туристически
регистър;
 предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след
писмено становище на Консултативния съвет по въпросите на туризма.
От 01.01.2018 г. категоризацията на туристическите обекти е ангажимент на
Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“ в Община Пловдив.
2. Развитие на човешките ресурси в туризма
Университети и други учебни заведения, подготвящи кадри за туризма. В
Пловдив има 6 висши учебни заведения, които подготвят кадри за туризма. Това са
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Аграрният университет,
Университетът по хранителни технологии, Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт, Висшето училище по сигурност и икономика и Висшето училище по
агробизнес и развитие на регионите.
Университети и други учебни заведения, осъществяващи следдипломна
квалификация и постоянно обучение на работното място в сферата на туризма.
Единствената форма на такъв вид обучение са задочните програми на университетите в
Пловдив. Има няколко частни фирми, които подготвят екскурзоводи, сервитьори,
рецепционисти в хотели, но като цяло, нивото на туристическите кадри не отговаря на
нуждите на съвременната туристическа индустрия именно поради разминаването между
обучение и нуждите на индустрията.
Университети и други учебни заведения, подготвящи кадри с владеене на
чужди езици. ПУ „Паисий Хилендарски“ е единственият в града, който предлага висше
образование в областта на филологиите. В него има катедри по романски и германски
езици, славянски езици и руска филология. Езикова гимназия „Пловдив“ е едно от найпрестижните учебни заведения в страната за подготвяне на кадри, владеещи чужди
езици. Освен тази гимназия, в града има ГПЧЕ „Иван Вазов“, ФЕГ „Антоан дьо Сент
Екзюпери“, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, ЧПГ „Класик“ и много
други учебни заведения, с различна степен на специализирано обучение по езиците.
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Университети и други учебни заведения, осъществяващи следдипломна
квалификация и постоянно обучение на работното място в сферата владеенето на
чужди езици. ПУ „Паисий Хилендарски“ е единственият в града, който предлага
следдипломна квалификация под формата на задочни магистърски програми. Постоянно
обучение на работното място в областта на чуждите езици се извършва от частни
компании, финансирани в много от случаите по европейски програми.
Степен на образование на работещите в туризма. Поради липса на задълбочени
изследвания по конкретната тема може да се каже, че образователната структура в
хотелиерството и ресторантьорството не се различава от тази в града като цяло. Найголемият дял е на лицата със средно образование (42,4%), следвани от тези с висше
образование (26,5%,) и с начално – 4,9% (НСИ). Мениджърските длъжности в
хотелиерството се заемат предимно от лица с висше образование, докато тези на
обслужващи длъжности – от такива със средно образование. В ресторантьорството делът
на лицата с висше образование е по-нисък (структурирани интервюта с представителите
на бранша) в сравнение с този на лицата със средно и средно специално образование.
При туроператорите и туристическите агенции най-висок е делът на лицата с висше
и степени над висшето образование (общо 86% с бакалавърска и други по-високи титли).
За съжаление 27% от работещите в туризма имат образование, което не е свързано с
туризма. Това е явна диспропорция с множеството кадри, които произвеждат
пловдивските и другите национални учебни заведения за туризъм.
Години опит на работещите в туризма. По същата причина (липса на
изследвания) не може да се определи опитът на работещите в хотелиерската и
ресторантьорската индустрии в Пловдив. Затова пък опитът на работещите в
туроператорските и туристическите агенции е установен – средно около 15 години. Найголям (33%) е делът на работещите в туризма между 5 и 10 години.
Владеене на чужди езици от работещите в туризма. Английският език е найразпространен както в хотелиерството и ресторантьорството, така и в туроператорските
и туристическите агенции. Според интервюта в хотелиерството и ресторантьорството
има ограничено ползване на ниво обслужване и на други езици – немски, руски, гръцки.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
Туризмът е важен отрасъл не само в община Пловдив, но и в национален, и световен
план. Правилното развитие на този отрасъл води лавинообразно до множество ползи,
изразяващи се най-общо в:
 Увеличаване на броя на местата за настаняване и легловата база, увеличаване на
заетостта на легловата база, което автоматично води до повишаване на
събираемостта от такси категоризации и туристически данък, което пък води до
увеличаване на годишните бюджети за развитие на туризма в съответната община
съгласно Закона за туризма;
 Увеличаване на броя и разнообразието на местата за хранене и развлечение;
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Облагородяване на туристическата инфраструктура благодарение на
повишаването на финансовите постъпления;
Увеличаване на броя на работните места във всички сфери, пряко или периферно
свързани с туризма;
Увеличаване на човешкия ресурс, ангажиран във всички сфери, пряко или
периферно свързани с туризма;
Просперитет на образователните центрове, средните и висшите училища,
обучаващи кадри, които ще бъдат ангажирани във всички сфери, пряко или
периферно свързани с туризма;
Просперитет на търговията и леката промишленост изобщо, което води до
увеличаване на брутния вътрешен продукт;
Развитие на транспортния бизнес във всичките му аспекти;
Разширяване на услугите във всички сфери, пряко или периферно свързани с
туризма;
Създаване на нови услуги;
Просперитет на малкия и среден бизнес изобщо;
Икономическа устойчивост на общината;
Устойчивост на общината като туристическа дестинация на национално и
международно ниво;
Познаваемост на дестинацията на национално и международно ниво;
Създаване на устойчиви връзки и членства в национални и международни
организации, пряко или периферно свързани с туризма;
Други.
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SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни





















Високо ниво на достъпност от
главните целеви пазари;
Високо ниво на развитие на
транспортните структури до града;
Наличие на модерно международно
летище;
Наличие на нискобюджетни полети
от значими генериращи пазари;
Мек и сравнително топъл климат;
Съвременна хотелска база;
Разнообразни заведения за хранене
и развлечения;
Огромен потенциал на културните и
творческите ресурси;
Развита база за бизнес, спортен,
винен & гурме, уикендов/шопинг
градски туризъм;
Развита сателитна на туризма лека
промишленост;
Положителен образ на дестинацията;
Лоялност към дестинацията;
Туризмът е третиран като приоритет
за развитие от страна на Община
Пловдив;
Наличие на високопрофесионален
отдел „Маркетинг и реклама“ към ОИ
„Старинен Пловдив“ с два ТИЦ-а;
Висока ангажираност на Община
Пловдив в създаването на ресурсна
база за културния, спортния и
събитийните видове туризъм;
Висока степен на реалистично
стратегическо планиране на
дейностите на Община Пловдив в
сферата на туризма;

Слаби страни



















Ниско ниво на достъпност от Северна
България;
Ниско ниво на достъпност до
туристическите атракции за хора с
увреждания;
Неравномерно разпределена
хотелска база;
Ниска конкурентоспособност в
сравнение с главните конкуренти по
приоритетните видове туризъм
(София, Варна, Велико Търново и
т.н.);
Липса на бранд за туризъм;
Ниско ниво на усъвършенстваност на
туристическите продукти за Пловдив,
предлагани от туроператорите;
Ниско ниво на използване на
ресурсите за приоритетните видове
туризъм;
Ниско ниво на партньорство между
заинтересованите страни при
формирането на продукти за
приоритетните видове туризъм;
Липса на политика и стандарти при
представяне на Пловдив като
туристическа дестинация в
пространството на социалните мрежи
и международните туристически
портали;
Ниска подготвеност на града за
самостоятелни/индивидуални
туристи както от страната, така и от
чужбина;
Незадоволително използване на
възможностите на публично-частните
партньорства;
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Традиции в приоритетните видове
туризъм (културен, бизнес, спортен,
винен & гурме, уикендов/градски);
Наличие на здрави партньорства
между общинските,
професионалните и частните
организации за туризъм;
Прогресивна политика на отдел
Маркетинг и реклама“ към ОИ
„Старинен Пловдив“ за
представянето на града на
международни и национални борси
за туризъм.











Възможности








Промяна на визията за развитието на
туризма в Пловдив от туризъм на
услугите към туризъм на
изживяванията;
Създаване на висококонкурентен
европейски туристически „Бранд
Пловдив“;
Пълно използване на потенциала за
развитие на приоритетните видове
туризъм;
Увеличаване на партньорските
връзки между главните
заинтересовани страни при
образуването на качествени
туристически продукти;

Неизяснени правни статути на
собственост на множество ресурси за
културен туризъм;
Неспособност на Община Пловдив да
наложи стандарти на качество на
основните ресурси за развитието на
туризма – културно-исторически
обекти, градска среда, обслужване,
чистота и т.н.;
Остаряла визия за развитие на масов
групов туризъм, а не на туризъм на
индивидуалните изживявания;
Ниска технологична обезпеченост за
индивидуални туристи (приложения
за мобилни телефони, безплатни WiFi зони);
Недостатъчно финансиране на
маркетинговите дейности в туризма
за управление на дестинацията.

Заплахи









Продължаващ спад на културната
ангажираност от страна на
българския туристически пазар;
Икономическа и финансова криза в
основните генериращи и целеви
пазари;
Липса на финансиране на заложените
мерки за маркетинг на дестинацията;
Проблеми във финансирането на
заложените в ОПР мерки за
изграждане на нови и подобряване
на съществуващите туристически
атракции;
Липса на заинтересованост на
партньорите при образуването на
качествен туристически продукт;
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Увеличаване на географския обхват
на приоритетните видове туризъм в
ТР „Тракия“ и извън него;
Увеличаване на партньорствата с
всички доставчици на качествени
туристически услуги;
Увеличаване на възможностите за
финансиране на целенасочени
маркетингови дейности;
Възможности за развитие на нишови
видове туризъм като допълнение на
основните приоритетни видове
туризъм: сватбен, религиознопоклоннически, доброволчески, и
др.;
Повишаване на
конкурентоспособността за
управление на дестинацията;
Увеличаване на технологическата
обезпеченост на туристическите
продукти;
Подобряване на информационната
архитектура на града с цел
обслужване на неорганизирани
индивидуални туристи;
Увеличаване на качеството и
налагане на стандарти за естетизация
на градската културна среда;
Увеличаване на материалната база за
културен, събитиен, спортен, и др.
видове туризъм.
















Изтичане на висококвалифицираните
кадри както от администрацията, така
и от частния сектор;
Висок конкурентен натиск от страна
на други български дестинации:
София, Варна, Велико Търново;
Висок конкурентен натиск от страна
на международните дестинации:
Истанбул, Солун, Охрид;
Продължаване на детериорацията на
природните дадености на града;
Продължаване на тенденциите за
липса на контрол в естетизацията на
градската среда;
Неспособност за адаптация към найиновативните методи и технологии
при маркетиране на дестинацията;
Късен старт на ОУТР „Тракия“
(функционира от края на 2018 г.)
поради забавяне на официалното
райониране на България;
Недостатъчна подкрепа от страна на
държавните органи при рекламата и
промоцията на Пловдив като
туристическа дестинация.

V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА (Данни, взети от Стратегия за развитие на туризма в Пловдив 2014 -2020
г.)
Приоритетни пазари за Пловдив
Тези пазари се разглеждат както общо по страни, така и конкретно по
приоритетните видове туризъм. Те се разделят на главни приоритетни, главни пазари със
среден приоритет, пазари с нисък приоритет и пазари с ограничен приоритет. Това
разделение се прави не само на база статистика и на база Индекса на приоритетните
страни, но и на желанието на основните заинтересовани страни да развиват тези пазари.
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По тази причина Македония и Сърбия попадат в таблицата със среден приоритет,
въпреки ниската покупателна способност и ниския CPI, а Русия отпада, въпреки че е
приоритетен пазар за България.
Пазарите на Китай, Япония и САЩ могат да се разглеждат като приоритетни както
първични, така и вторични пазари със среден или ограничен приоритет. Огромният
туристопоток на туристи от САЩ, Япония и Китай към Европа може да бъде използван
и за позициониране на Пловдив като част от вече известни на тези пазари туристически
продукти, най-вече в областта на културния туризъм.
Главни приоритетни
пазари

Главни пазари със
среден приоритет

Пазари с ограничен
приоритет

Характеристики
на пазарите

Големи генериращи
пазари с високо
посещение към
Пловдив и с
перспективи за
увеличаване на броя
туристи към града

Големи генериращи
пазари с перспектива
за голямо
увеличение на
туристите към
България

Отдалечени пазари с
огромен потенциал, но
с трудности да бъдат
приоритетни поради
финансови и
логистични причини

Страни в групата

България, Австрия,
Германия, Гърция,
Сърбия, Израел,
Великобритания,
Турция, Румъния,
Испания, Италия,
Белгия, Холандия

Македония, Малта,
Хърватска, Словакия,
Словения, Полша,
Чехия, САЩ, Канада,
Скандинавските
страни

Китай, Япония,
Австралия, Нова
Зеландия, Индия,
Индонезия, Малайзия,
Тайланд, Тайван,
страните от Южна
Америка, страните от
арабския свят

Изборът на приоритетните пазари е много важен за Стратегията за устойчивото
развитие на туризма в Пловдив за периода 2014 – 2020 година. Към тези пазари ще се
насочат всички усилия за маркетинг на дестинацията, както и усилията за задоволяване
на изискванията за продукт на тези пазари, обучението на кадрите в туризма и много
други действия, свързани с позиционирането на Пловдив като европейска дестинация.
Затова този избор не само трябва да се прави от гледна точка на сегашното положение
на тези пазари, но и да се правят постоянни анализи на пазарите, за да могат в бъдеще да
се внесат корекции, ако е необходимо.
Български пазар
Размер на пазара
Българският пазар за туристически продукти е сравнително малък. При общо
население от 7,5 милиона души, населението на хора над 15 години е 6 537 510 души.
Според изследване на Attitude of Europeans Towards Tourism (Изследване на нагласите на
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европейците към туризма) през 2013 година, 28% от българите са споделили, че няма да
пътуват изобщо, което свежда общия пазар за туристически пътувания до 4 707 007
души. От тях 79% от българите са избрали собствената страна като дестинация за тяхната
главна ваканция или 3 718 535 души.
Според Националния статистически институт на България, изведени от данните за
разходите за пътувания по лични, а не служебни причини, 67% от българите над 15
години са изхарчили техните пари в България. Това свежда пазара за български туризъм
до 3 066 092 души. Тази цифра изглежда по-достоверна и съвпада с мнението на
експертите, че потенциалният български пазар за пътувания с цел почивка и екскурзия е
около 3 – 3,5 милиона души.
Икономически аспекти на българския пазар към Пловдив
От всички изследвания, както и от общия анализ на икономическите показатели,
трябва да се направи извода, че българският турист е най-непривилегирован от
икономическа гледна точка. В национален мащаб той харчи едва 64 лв. на ден по време
на пътуванията си. Това се дължи най-вече на спестяванията заради престоя при
приятели и роднини, в собствен имот или в нискокатегорийни хотели.
За увеличаване на приходите от туризъм и от сателитните за туризма индустрии е
също много важно да се диверсифицира и промотира туристическия продукт и сред
населението на Пловдив, тъй като именно при това население отсядат българските
туристи. Това са естествените рекламодатели на града и предлаганите туристически
услуги. Тази реклама е най-добре да бъде повсеместна – и чрез производителите на
сувенири, козметика, шопинг центровете, и чрез социалните мрежи, кръстосани
рекламни кампании.
Продажби на туристически продукти на Пловдив на българския пазар
Както се вижда от изследванията, българите сами закупуват туристическите
продукти. 34% от тях получават информация за тях чрез Интернет, но само 5% закупуват
туристически продукти и услуги през мрежата. От една страна, това се дължи на ниското
доверие към електронната търговия, а от друга – на най-ниската в Европа използваемост
на Интернет.
От друга страна, в България има много високо проникване на смартфони, особено
през последните години. Над 47% от населението има такива телефони, от които могат
да се правят преки резервации. Резервации чрез телефонно обаждане от мобилен телефон
също могат да се правят по традиционния начин.
Всичко това води до извода, че Пловдив трябва да използва най-вече Интернет, за
да позиционира дестинацията и да създаде интерес, и да започне с развитието на мобилни
технологии за информация и електронна търговия, които с тези темпове на развитие ще
станат приоритетни към края на периода на Стратегията.
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Приоритетни пазари по видове туризъм
Характеристиките на целевите пазари се разглеждат не само от гледна точка на
общия приоритет, но и по видове туризъм. Това се прави, защото всеки вид туризъм има
своите приоритетни пазари заради характеристиката на туристите от съответните страни.
От друга страна, много е важно да се определят приоритетните пазари за
позиционирането на Пловдив като туристическа дестинация. Това означава създаването
на рекламни стратегии, специфични за този пазар, рекламни материали, специализиран
подход към каналите за дистрибуция на туристическия продукт и много други действия,
за да може да се постигне максимален ефект от маркетинговите усилия.
Ниво на развитие на туристическия продукт за културен туризъм
Един от най-големите „врагове“ на културния туризъм към България е ниското
ниво на развитие на туристическия продукт. С 11,1% в дела на всички туристически
продукти в България и с еднообразни и щампови продукти, този вид туризъм значително
изостава както на местния, така и на международния пазар.
За Пловдив положението е много по-добро, но все още е незадоволително от гледна
точка на разнообразието на туристическите продукти за културен и творчески туризъм.
Целеви пазари за културен туризъм
Целевите пазари на културния туризъм са първични и вторични. Първичните
пазари са тези 14% от европейците и 9% от българите, които избират като основен мотив
културата за тяхната основна ваканция през годината. Вторичните пазари са тези лица,
които са избрали какъвто и да е било друг туризъм, а културният туризъм се явява
допълнително изживяване, носещо значителна добавена стойност. България не усвоява
напълно потенциала си за културен туризъм. Това е особено важно за пазарите на
Великобритания (потенциал 18%), Германия (27%), Гърция (12%), Франция (19%),
Италия (23%), Турция (12%) и най-вече за пазара на САЩ, който е 79% пазар на
културния туризъм (за Европа).
Положението на Пловдив е различно, защото сам по себе си не притежава нито
море, нито ски курорти, и главният вид туризъм е културният туризъм. Българският
пазар за културен туризъм също е много малък. Въпреки това, културният туризъм на
българския пазар представлява повече от една трета от всички дейности на българските
туристи в Пловдив. От българските туристи 10,5% посочват културния туризъм като
основна причина за посещението на града (7% разглеждане на исторически
забележителности и 3,5% посещения на културни събития). Тези показатели са повисоки от националните, където културният туризъм представлява 9% от причините за
избор на дестинация. Въпреки това, има огромен потенциал тези цифри да се увеличат
значително, ако се създаде разнообразен туристически продукт на културния туризъм и
се увеличи делът на мегасъбитията с културен характер.
Ниво на развитие на туристическия продукт за бизнес и MICE туризъм
Ресурсите за развитие на бизнес и MICE (Срещи, Инициативи, Конгреси и
Изложения) туризма в Пловдив са най-значимите в страната след тези на София. За
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разлика от София обаче, Пловдив има утвърден бранд за панаирен туризъм, който е
много силен и налаган в продължение на десетилетия. По непотвърдени данни може да
се предположи, че над 100 000 души посещават града годишно с цел посещение на
Пловдивския панаир, въпреки че не всички остават да пренощуват в града.
Конгресният туризъм заема едва 4,1% от всички туристически продукти и услуги,
които се предлагат от България. Този процент е значително по-голям за Пловдив, където
над 25% от продуктите на туроператорите са за панаирния туризъм и 22,6% – за бизнес
туризма. За съжаление, както и при другите видове туризъм, така и при бизнес и MICE
туризма има практика при развитието на продукта да се продават щамповани пакети –
както от страна на хотелиерите, така и от страна на туроператорите, т.е. хотел + храна +
кетъринг + наем на зала/технологии. Това ограничава клиента, който може би има нужда
от друг вид зала или има посетители на конгреса, които искат да бъдат в друга категория
хотел.
Туроператорите, които предлагат бизнес туризъм (под 50%) не успяват да направят
така, че да разширят престоя на туристите извън бизнес събитието. България заема 109
място по конкурентоспособност в света в този сектор – удължаване на престоя на бизнес
туристите.
Целеви пазари за развитието на бизнес туризма към Пловдив
Целевите пазари за бизнес и MICE туризма в Пловдив са тези на България, Австрия,
Германия, Гърция, Турция и Румъния. Тези пазари са избрани от една страна, заради
трайните бизнес връзки с България и от друга страна – заради високата достъпност на
Пловдив.
Значението на Пловдивския панаир също е огромно, като се има предвид, че това е
едно от най-големите балкански изложения изобщо.
Летище Пловдив, което има директни полети до едни от най-големите пазари за
бизнес и туризъм – Германия, е от съществено значение за развитието на туристически
продукт в този вид туризъм.
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Географски община Първомай е разположена в най-източната част на
Пловдивското поле и Горнотракийската низина, в самия център на Южен централен
район и граничи с общини от три области – Старозагорска, Хасковска и Кърджалийска.
Територията на общината включва 17 населени места и граничи с общините Братя
Даскалови и Чирпан на север, Димитровград и Минерални бани на изток, Асеновград и
Садово на запад и Черноочене на юг.
Достъпност:
През общината преминава един от най-важните трансевропейски международни
пътища – Първокласен път I-8 (Калотина - Капитан Андреево), и трансевропейската жп
линия, включваща маршрута София - Истамбул. С изграждането на автомагистралите
„Тракия“ и „Марица“ гореспоменатият трансконтинентален автомобилен път се
измества извън територията на общината, но остава в непосредствена близост и с много
добра транспортна достъпност.
Общината се пресича от Третокласен път – III667, свързващ Старозагорска област
и община Асеновград. Около 200 км общинска пътна мрежа създават добра достъпност
до всички населени места в общината.
Б. Природни ресурси:
Релеф и климат
Ландшафтът на община Първомай е с равнинен и хълмист характер, слабо
„разчленен“ и „заоблен“. Около 2/3 от територията в северната част на общината е
равнинна. Останалата 1/3 – в южната и югоизточната част, e хълмиста и принадлежи
към вдадената към тракийската низина предпланина Драгойна, която е част от
Новаковския балкан. Тази територия е в землищата на селата Воден, Буково и части от
тези на Искра, Брягово, Драгойново и Езерово. Община Първомай попада в единствената
зона на пресичане на изолиниите на най-ниските януарски и най-високите юлски
температури в Европа. На това се дължат големите температурни амплитуди, които
стигат до 70°С в годишен разрез. Съчетанието на температурите и останалите основни
климатични компоненти води до голямо разнообразие на климатичните характеристики.
Водни ресурси
Минерални води – Минерална вода „Драгойново“ е в списъка към Заповед № РД882/23.09.2002 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на санитарноохранителни зони за находища и водовземни съоръжения на минерални води. Водата се
характеризира като хипотермална 21°С, слабо минирализирана, хидрокарбонатна,
натриево-калциева и силициева, без санитарно-химични и микробиологични признаци
на замърсяване. Бутилирането започва през 2000 г. под търговска марка „Ice Breath“.
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Една от най-големите реки в страната – Марица, пресича общината в землищата на
селата Виница, Градина, Крушево, Добри дол и гр. Първомай.
Река Каялийка води началото си от община Асеновград, но по-голяма част от нея
преминава през общините Първомай и Димитровград. Тя преминава през четири села на
община Първомай – Искра, Брягово, Драгойново и Езерово. Осигурява води за два от
големите язовири на общината. Язовир „Брягово“, с дължина 4 км, се намира между
селата Брягово и Искра. Подходящ е за спортен риболов, за излет и за къмпинг почивка.
Язовир „Езерово“, разположен над с. Езерово, се използва за напояване и рибовъдство,
подходящ е и за спортен риболов, за излет и за къмпинг почивка. В праисторическото
минало местността е била дъно на голямо езеро и в района на белите камъни (Семер дере)
могат да се намерят вкаменелости на различни водни видове. Тук е намерен уникален
скелет на дейнотериум.
Река Мечка извира от подножието на вр. Самантепе, община Асеновград. Влива се
в Марица близо до гр. Първомай, кв. Любеново. Река Омуровска извира от вр. Чакалова
поляна в Сърнена Средна гора, община Братя Даскалови. Влива се в Марица, близо до с.
Крушево община Първомай.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Съхранени природни дадености и липса на съществени екологични проблеми.
Биоразнообразие и защитени територии
Защитена местност „Находище на блатно кокиче“, с Виница, обявена със
Заповед № 1938/03.07.1970 г. на МГОПС с площ 18,6 ха. Обхваща част от горски масив,
стопанисван от ДЛ – Първомай под контрола на РИОСВ – Пловдив. ЗМ „Находище на
блатно кокиче“, с. Градина, обявена със заповед № 148/20.03.2006 г.на МОСВ с цел
опазване на блатно кокиче и крайречна гора от полски бряст и летен дъб. ЗМ „Попова
ада“, с. Виница, обявена със заповед № РД-696/19.09.2007 г. на МОСВ с цел опазване на
вътрешни лонгозни гори край р. Марица, смесени тополови гори край реките, както и за
опазване на представителни съобщества и екосистеми от островен тип в поречието на р.
Марица. Площ 178,867 дка. Шест села от общината и гр. Първомай попадат в Защитена
зона от Натура 2000 – „Марица Първомай“ с код ВG 0002081, обявена със заповед №
РД-909/11.12.2008 г. на МОСВ. Природна забележителност „Фосилни находки“, обявена
със заповед № 36/11.01.1968 г. на МГГП с площ 9,100 ха, с цел запазване на находището
на фосилни находки от гръбначни животни, представители на хоботни бозайници.
Стопанисва се от общините Първомай и Садово, и ДГС – Първомай и Асеновград под
контрола на РИОСВ – Пловдив.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)
Почвено-климатичните и хидроложки условия обуславят производството на
зеленчуци, технически култури, трайни насъждения и зърнени култури. Голяма част от
обработваемите площи са поливни.

223
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
1.1. Археологически обекти
Археологически разкопки около връх Драгойна – землището на с. Драгойново –
крепостта „Козлек“;
- землището на с. Буково – Месността „Хасара“.
- местността „Църквището“ край с. Искра.
С най-голям потенциал за развитие на културно-исторически туризъм е районът
около селата Езерово, Драгойново, Буково и Искра. В района на с. Езерово е открит
прочутият Езеровски пръстен и уникален скелет на дейнотериум отпреди 10 милиона
години.
С подкрепата на общината през 2004 г. започнаха археологически проучвания в
района на вр. Драгойна, които все още не са приключили, но придобиват все по-голям
мащаб и значимост. Разкритията показват, че южно от с. Драгойново е съществувало
голямо тракийско селище, активно до около ІІІ в. пр. н.е. Според археолозите то е найголямото, разкривано досега в Южна Тракия.
Откритият през 2012 г. тракийски амфитеатър на вр. Драгойна е уникално
съоръжение, подобно на това в Пловдив. Археологическият обект е с площ около 1 декар,
ограден с каменна стена. В основната си част е от местни каменни отломки, но са
запазени и обработени камъни с историческа информация. Възстановяването на
амфитеатъра ще привлече туристи в района, а реставрацията и реконструкцията на
сцената му може да позволи провеждането и на културни мероприятия.
На километър от с. Драгойново е открита и уникална крепост от византийско време,
която местните наричат „Козлек“.
Голям интерес за археолозите представлява църквата, открита в местността
„Църквището“q край с. Искра. Тя е от раннохристиянския период, от края на ІV в., и е
съществувала някъде до края на VІ и началото на VІІ век. Вече е изяснено, че е била
разделена на три части – кораби. Общият вид на църквата се интерпретира като корабна
базилика.
Според учените тъкмо в околностите на с. Драгойново за първи път са намерени
доказателства за съществуването на култура, в която мирно са съжителствали българи и
ромеи. В района са открити уникални скални двуезични надписи. Най-големият от тях е
от 17 реда, в който част от думите са изписани с букви от гръцката азбука, а другите са
изписани на кирилица.
В района на с. Драгойново и с. Буково са запазени и едни от най-старите останки в
района и страната на скални гробници, култови ниши, винарни и др.
Буково е най-старото запазено име на селище в района. То е било крепост и
епископски център от Първата българска държава – около ІХ век.
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Край с. Искра са открити следи от древни селища, вероятно от тракийско време, от
Първата и Втората българска държава. В местността „Големия Хасар“ са открити следи
от църква, принадлежаща на епископията в Буково.
Тракийската крепост на връх Драгойна е добре позната на българската и
международна научна общност, но все още слабо позната сред масовата публика.
Мащабите на разкопките вече привличат специализирани туристи, които ги посещават и
се наслаждават на природните дадености на района. Амбицията на общинската
администрация е през следващия програмен период тази част на общината да стане
привлекателна туристическа дестинация. Това съвпадна с амбициите на членовете на
Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Траки - Първомай“. То бе
регистрирано на 27.12.2013 г. с основна дейност планински пешеходен туризъм.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности и Архитектурностроителни ценности:
По справка от Автоматизираната информационна система „Археологическа карта
на България“ на територията на община Първомай има 107 археологически обекта.
Повечето от тях са къщи и праисторически селища, които нямат оценка на потенциала
по отношение на научно изследване, опазване и възможности за социализация.
Потенциал за развитие като туристически атракции имат:
1. Църква „Св. Атанас“ – с. Брягово;
2. Лъвската чешма – център с. Брягово;
3. Основно училище – с. Брягово, построено 1896 г.;
4. Параклис - Теке „Хаджи Бадър“ – край с. Виница;
5. Църква „Св. Георги“ – с. Драгойново;
6. Църква „Възнесение Господне“ – с. Дълбок извор;
7. Църква „Св. Никола“ – с. Езерово;
8. Килийно училище – с. Искра;
9. Църква „Св. Димитър“ – гр. Първомай;
10. Къща на Георги Караславов – кв. Дебър, ул. „Гежо Караславов“.
1.3. Религиозни храмове и манастири
На територията на община Първомай има 17 църкви и 37 параклиса. Уникални са:
- Църквата „Свети Атанасий“ – с. Брягово – Една от най-старите в България.
Построена през 1837 г. по своята архитектура и история е уникална. Куполът й е
характерен единствено за руската църковна архитектура. На пода е изваян гербът на
тогавашната руска империя – мраморен двуглав орел. Руски дух на храма придават и
автентичната древноруска икона на Исус Христос и църковният полилей, също руско
дарение. В храма се намира и чудотворната икона на „Св. Константин и Елена“, за която
се разказват легенди.
- Църквата „Свети Георги“ – с. Драгойново. Солидна за времето си постройка,
завършена през втората половина на 1853 г. Най-голяма заслуга за построяването й имал
Паун Везирев, който издействал разрешението, подарил част от свой имот за църковен
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двор и чувствителна сума от необходимите парични средства. Активно участие взел и
Ангел войвода. С негови средства били платени кандилата и два полилея с кристални
висулки. Църквата била осветена на Гергьовден през 1854 г.
- Църквата „Св. Димитър“ в гр. Първомай, ул. „Калоян“. През 1832 г. българите в
Хаджиелез (тогавашното име на Първомай) издействали построяването на килийно
училище. Така в центъра на българската махала била изградена ниска постройка – 4 на 6
м, малко вкопана в земята. Сградата побирала 25 - 30 човека. Първият учител бил поп
Никола от Чирпан. Тайно от турците той извършвал в училището и църковни обреди.
Под формата на ремонти хаджиелесци я пристроявали и малко по малко разширявали,
като внимавали да не стане по-висока от джамията. През 1849 г. в пристройката бил
издигнат олтар. Така българите се сдобили с църква. Същата година тя била официално
призната и осветена. След това било построено ново училище.
- Църквата „Успение Богородично“ в с. Искра е построена през 1852 г. По време на
ремонт под мазилката върху каменната зидария е открит графит, който означава името
на храма „Успение Богородично“, а вдясно от надписа на ъгловия камък е издялано
името на майстора (Пеньо) на старогръцки език. Камбанарията е построена през 1896 г.
с шуплест камък от с. Долнослав. Тя е шестоъгълна и е висока 14 м. На нея през 1943 г.
е поставен кулен часовник.
1.4. Фестивали и културни прояви
 Фестивал „Угар“ – край с. Драгойново. В продължение на два дни фестивалът
събира хората, носещи българското в сърцата си, под връх Драгойна. Нощува се
на палатки. Организаторите призовават посетителите да са облечени с народни
носии и с всяка изминала година все повече граждани откликват на призива.
Сдружение „Ангел войвода“ организира събитието, а община Първомай е
партньор. В програмата вземат участие много оркестри, танцови състави и групи
за песенен фолклор от различни читалища, нестинари, правят се възстановки на
исторически събития и ритуала „Угар“.
 Празник на града – 1-ви май. Кметът на общината поздравява гражданите и
гостите на града, по традиция връчва Знака на града и диплом на изявени фирми
и граждани, запалва огъня и обявява откриването на Майските културни
тържества, след което следва богата художествена програма.
 Майски културни тържества – 1-ви - 31-ви май – ежегодно по изготвен графикпрограма.
 Национална творческа среща на оркестри за народна музика – с. Дълбок извор –
месец юни.
 Празник на „Тракийската народна музика“ – месец септември.
 Литературен конкурс „Димка Янчева“ – месец октомври.
1.5. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня:
 Празник на виното – месец февруари;
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Състезания с коне и магарета – провеждат се на Тодоров ден в гр. Първомай, кв.
Дебър;
 Бабин ден - 21.01. – с. Караджалово;
 Сирни заговезни в с. Караджалово – кукерски игри;
 Във всяко населено място се провеждат общоселски събори, посветени на
различни светии.
Културни институции:
1.6. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
Музей на Тракийската народна музика – първият и единствен в страната.
Разположен в читалището на с. Дълбок извор. Открит на 23 май 2010 г. със съдействието
и даренията на Георги Шайтанов.
Къщата на Георги Караславов – кв. Дебър, ул. „Гежо Караславов“.
Читалищната дейност в община Първомай се организира чрез общинско
читалищно сдружение, което включва 16 читалища – 2 в града и 14 в селата. В
следващата таблица са изброени читалищата, наличието или не на библиотека или на
музейна сбирка, разполагаемата площ за репетиции и щатните бройки, с които
разполагат.
Таблица: Общинско читалищно сдружение – 1990 г. гр. Първомай
Библио-

музейна
сбирка

квадратура

щатна бр.

да

не

1265 кв.м

13

НЧ „Пробуда - 1905 г.“ – кв.
Дебър

да

не

1340 кв.м.

4,5

3

НЧ „Селска пробуда - 1896
г.“ – с. Градина”

да

не

1250 кв.м.

2,5

4

НЧ „Максим Горки - 1929 г.“
– с. Крушево

да

не

235 кв.м.

1

5

НЧ „Иван Вазов -1896 г.“ – с.
Искра

да

има

930 кв.м.

2

6

НЧ „Пробуда - 1908 г.“ – с.
Дълбок извор

да

има

840 кв.м.

1,5

№

Читалище

1

НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий -1894 г.“ – гр.
Първомай

2

тека
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7

НЧ „Хр. Смирненски - 1928
г.“ – с. Бяла река

да

не

442 кв.м.

1

8

НЧ „Д-р Димо Тодоров 1928 г.“ – с. Православен

да

не

500 кв.м.

0,5

9

НЧ „Зора - 1897 г.“ – с.
Езерово

да

не

30 кв.м.

1

10

НЧ „Народна просвета - 1929
г.“ – с. Татарево

да

не

1000 кв.м.

1

11

НЧ „Еделвайс - 1938 г.“ – с.
Воден

да

не

56 кв.м.

1

12

НЧ „П.Д.Орловски - 1909 г.“
– с. Драгойново

да

Има

1435 кв.м.

1

13

НЧ „Светлина - 1926 г.“ – с.
Караджалово

да

не

1200 кв.м.

1

14

НЧ „Г. С. Раковски - 1928 г.“
– с. Виница

да

не

100 кв.м.

1

15

НЧ „Развитие - 1895 г.“ – с.
Брягово

да

не

190 кв.м.

1

16

НЧ „Светлина - 1937 г.“ – с.
Буково

да

не

373 кв.м.

1

Към всяко читалище има певчески самодеен състав. Активна дейност развиват и 5
танцови клуба, Фолклорен ансамбъл „Първомай“, Състав за руски песни „Ивушка“, 2
театрални състава към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г.“, гр. Първомай, и НЧ
„Пробуда – 1908“, с. Дълбок извор. За активната дейност на самодейците от общината
говорят множеството награди и отличия, спечелени на национални и дори на
международни прояви. Ежегодно в рамките на Майските културни тържества се
провежда Преглед на художествената самодейност
1.7. Творчески съюзи и организации – Дружество на местните писатели и
дружество на местните художници.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Ежегодно общината организира два пъти велопоходи по повод честването на
различни празници или до различни забележителности на територията на общината.
Клубът за приложно колоездене е един от водещите в страната. Класирането на второ
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място на Републиканския шампионат и множеството индивидуални отличия, спечелени
от членовете му, показват, че в общината има условия за развитие на този спорт с все
повече почитатели. Потвърждение на това е Почетният диплом, който получи г-н Ангел
Папазов – Кмет на община Първомай, за отлично организиране и провеждане на кръг от
републиканския шампионат.
Многото необитавани къщи, запазили автентичността си и типичния си облик, са
потенциал за развитие на селски туризъм. Прави впечатление, че през последните години
инвеститорски интерес има към селата, които имат потенциал за развитие и на друг вид
туризъм, като воден, риболовен, културно-исторически и др. Такива са селата,
разположени в подножието на Родопите – Драгойново, Буково, Искра, Брягово.
В с. Брягово, намиращо се на 1 - 2 км от яз. „Брягово“, са регистрирани три къщи
за гости. Околността около язовира е обособена като зона за отдих с възможност за
позициониране на палатков лагер. Ежегодно Клубът по водомоторен спорт организира
на язовира състезания и атракции, дори и с национално значение.
Предпоставка за развитие на водния и риболовен туризъм са и многото
микроязовири, реките Марица, Мечка, Кайлийка и многото малки рекички, които се
вливат в тях.
3. Винен и кулинарен туризъм
Винарна „Загрей“ е един добре диференциран завършен туристически продукт. Тя
се намира в непосредствена близост до град Първомай на международен път I-8.
Построена е през 2004 г. и представлява модерен комплекс с напълно завършен цикъл на
производство, започващ от гроздето и завършващ до бутилката вино. Винарна „Загрей“
предлага не само прекрасни червени вина, но и отлични условия за тяхната дегустация.
Разполага със 120 хектара лозя, намиращи се непосредствено до винарната. От 2013 г.
всички лозя са сертифицирани за биологично производство. От 2014 г. вече се предлагат
и първите биологични вина.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм – има изготвен пълен списък с
местонахождението на посочените по-горе 17 църкви и 37 параклиса. В момента се
работи по създаването на електронен албум на всички забележителности и атракции на
територията на община Първомай, в който ще се включат и всички църкви и параклиси
с цел популяризиране и включване в локуси или други форми за развитие на този
туризъм.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм – няма развит
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни
Предпоставка за развитие на водния и риболовен туризъм са двата големи язовира
„Брягово“ и „Езерово“ с обособени зони за отдих, както и многото микроязовири, реките
Марица, Мечка, Кайлийка и многото малки рекички, които се вливат в тях. На яз.
„Брягово“ ежегодно се провеждат атракции и състезания, организирани от клуба по
водомоторен спорт.

229
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

7. Планински и ски туризъм – В района на Драгойновския балкан има маркирани
три планински пътеки:
- от с. Буково до „Жълтата пещера“;
- от с. Буково до „Лъва“;
- от с. Буково до „Археологическите разкопки“.
„Лъва“ представлява изправена внушителна фигура на лъв, издълбана от петима
младежи на огромна скала в чест на 1300-годишнината от създаването на Българската
държава.
Маркировката на пътеките се поддържа от ТД „Траки – Първомай“, благодарение
на което все повече туристи се любуват на множеството природни забележителности в
района – скални ниши, каменни шарапани, чешми и др. Амбицията на общината и
туристическото дружество е да се построят екопътеки в този район. При проучванията
се установи, че има възможност пътеките да бъдат свързани с построените екопътеки на
община Минерални бани, което ще направи района привлекателна туристическа
дестинация. Общината има проектна готовност за осъществяване на това намерение, но
се чака отварянето на подходяща мярка по някоя европрограма за финансиране с
евросредства.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
На територията на общината има 3 малки стадиона – в гр. Първомай, кв. Дебър и
кв. Любеново; игрище в с. Градина, волейболно игрище в с. Искра, 1 общински плувен
басейн в гр. Първомай (не работи), две спортни площадки в гр. Първомай, площадки с
фитнес уреди в гр. Първомай – градски парк, и в с. Буково.
9. Градски и развлекателен туризъм – по поречието на р. Марица между гр.
Първомай и с. Градина
10. Бизнес и конгресен туризъм
В сградата на общината има добре оборудвана зала, подходяща за бизнес срещи и
семинари, която се използва от различни фирми и институции. В последните няколко
години се организират бизнес форуми, в резултат на които общината бе посетена не само
от български предприемачи, но и от бизнес делегации от Турция, Гърция, Беларус,
Йордания, Китай, Сърбия и др. На форумите се организират изложби, като „Произведено
в Първомай“, „Произведено в Регион „Тракия“ и други мероприятия, свързани с
културата и обичаите в общината и региона. Благодарение на създаденото
сътрудничество в областта на бизнеса, културата, спорта и др., наши бизнес делегации
на няколко пъти посещават Турция, Гърция, Йордания, Беларус и др.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
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ОБЕКТ

АДРЕС

Бр.
стаи

Брой
легла

Електронна
поща

Семеен хотел
„Европа“

ул. „Цариградска“ №
100 кв. Дебър

7

14

evropa2000@abv.bg

Семеен хотел
„Марти“

ул. „Ангел Войвода“ №2 10

20

info@hotelmarti.net

Хостел
„България“

ул. „Орфей“ №16

18

47

pegas98@abv.bg

Семеен хотел
„Финест“

ул. „Орфей“ №30

12

19

finest_leo@abv.bg

Хотел „Цариград“

ул. „Цариградска“ №15а
кв. Дебър
ул. „Димитър Благоев“
№1

25

50

hotel_tzarigrad@abv.bg

4

8

boivan@abv.bg

с. Брягово

4

8

margi_73us@yahoo.com

с. Брягово

3

6

margi_73us@yahoo.com

с. Брягово

3

6

Самостоятелни
стаи
Къща за гости
„Красимир“
Къща за гости
„Маргарита“
Къща за гости
„Донна“

2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др. – 10 ресторанта, от които 8 бр. в гр. Първомай, и 1 в с.
Бяла река, 1 в с. Дълбок извор; 24 кафе-аперитива, 1 лоби бар; 5 кафе-клуба; 6 кафенета;
1 кафетерия; 2 пивници.
3. Основни зони за отдих и туризъм
В околностите на язовирите „Брягово“ и „Езерово“ и по течението на р. Марица.
4. Туристически поток – не е проучен
5. Информационно обслужване на туристите – чрез сайтовете на общината и ТД
„Траки – Първомай“
6. Туроператори и туристически агенти – няма регистрирани.
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7. Туристически организации
СНЦ „Траки – Първомай“ популяризира планинарството и пешеходния туризъм,
като организира и провежда пешеходни преходи, екскурзии и експедиции, маркира
туристически пътеки в община Първомай и региона.
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
- Главен експерт „Транспорт и други стопански дейности“ при ОбА Първомай,
отговарящ и за въпросите, свързани с туризма;
- Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Първомай;
2. Развитие на човешките ресурси в туризма – слабо развити
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
В община Първомай има потенциал за развитие на различни видове туризъм, но
той все още не е развит като дейност, носеща доходи на населението и приходи в
общинският бюджет. Знаем, че развитието на дадена дейност или отрасъл провокира
развитието на даден вид туризъм и обратно, затова общината и всички заинтересовани
лица насочиха вниманието си чрез популяризиране на потенциалните възможности, като
съхранена природна среда, богато културно-историческо наследство, съхранени
традиции, културен живот и др., да провокират интереса на инвеститорите. Проучени са
и се изготвя електронен албум на всички обекти с потенциал за развитие на даден
туризъм.
4. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни:
1. Много добри природни дадености – разнообразен релеф, гори, красиви пейзажи,
защитени територии, съхранено биологично разнообразие;
2. Безопасни планински маршрути, съчетани с водни площи, подходящи за
седмичен отдих, включително семеен;
3. Широки граници на възможностите за къмпинг, планинско колоездене, културен,
еко- и селски туризъм;
4. Културно-историческо наследство, фолклор и занаяти;
5. Гостоприемни, открити и сърдечни хора;
6. Екологично чиста продукция;
7. През общината преминават важни транспортни коридори, свързващи Европа с
Близкия Изток;
8. Добре организирано горско стопанство със защитаващи екологията функции;
9. Липса на съществени екологични проблеми;
10. Добро транспортно-географско положение, осигуряващо условия за
сътрудничество със съседните териториални общности;
11. Наличие на териториални възможности, терени и свободен сграден фонд,
подходящ за адаптиране към нуждите на туризма.
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Слаби страни:
1. Липса на популярност като дестинация за отдих в сравнение със съседните
общини;
2.Трудности при финансирането на малкия и среден бизнес в областта на туризма;
3. Неразвити сегменти на туристическото предлагане – пешеходен, планински
колоездачен, селски, вилен, ловен, риболовен, културен туризъм, туристически
маршрути, конна езда;
4. Липса на професионална квалификация и на малкото работещи в туристическата
сфера и слабо познаване на нуждите на туристите, езикова бариера;
5. Непълноценно използване на природните ресурси;
6. Липса на комплексен продукт за туристическата дестинация „Първомай“;
7. Опасност от депопулация на малките населени места;
8. Недостиг на финансов ресурс за поддържане на техническата инфраструктура;
9. Липса на информационно обслужване на сектор туризъм.
Възможности:
1. По-широко използване на възможностите на европейските фондове (чрез добре
обосновани и подготвени проекти) за подобряване на жизнената среда, диференциране
на туристическите продукти и качеството на човешкия живот;
2. Стимулиране на публично-частните партньорства;
3. Усъвършенстване на партньорството с НПО, бизнеса и други общини при
подготовка и реализиране на съвместни проекти;
4. Създаване на регионални екотуристически продукти и тематични маршрути;
5. Благоустрояване на населените места и подобряване на условията на живот на
населението.
Заплахи:
1. Влошаване на качеството на техническата инфраструктура и липса на средства
за нейната поддръжка;
2. Недостатъчни инвестиции в културно-историческото наследство и туризма;
3. Заплаха от продължаващо увеличение на вътрешно-общностните различия,
особено между гр. Първомай и селата на общината.
V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
Задачите, които предстоят за решаване, за да се превърне туризмът в значим за
общината икономически отрасъл, са:
1. Да се изгради позитивен имидж на общината като привлекателно място за
инвестиции в областта на туризма чрез популяризиране на потенциалните възможности
– съхранена природна среда, богато културно-историческо наследство, богат културен
живот и съхранени традиции;
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2. Създаване на туристическа карта на община Първомай – проучване и маркиране
на всички потенциални туристически обекти на територията на общината;
3. Да се диференцират предлаганите туристически продукти с цел самостоятелно
предлагане или включване в локуси с различна тематика, като общината се възползва от
съвместните маркетингови мероприятия, развие на туристически продукти на местна
почва и включването им в регионалните туристически продукти на областта;
4. Създаване на постоянно действащ механизъм за обмен на информация,
обсъждане на идеи и планиране на общи инициативи и дейности за развитие на туризма
в общината, включващ всички заинтересовани страни;
5. Насърчаване на запазването на традиционните земеделски практики с цел
разнообразяване на туристическите ресурси, по-специално развитието на лозарството и
винарството, и поощряване на паралелното развиване на туристическия бизнес, свързан
с тях – посещения на винарни, дегустация на вина;
6. Активна политика към възпитанието на младите хора в общината с цел
повишаването на екокултурата, окуражаването и подкрепата на всички мероприятия по
опазването на околната среда, паметниците на културно-историческото наследство и
фолклора.
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Достъпност:
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на
плодородното Пазарджишко-Пловдивско поле на Горнотракийската низина,
североизточно от град Пловдив.
Транспортна система: Общината заема важно пътно-транспортно положение,
което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот.
- пътища, жп транспорт, въздушен транспорт:
Общината има изключително благоприятно географско положение, през
територията й преминава автомагистрала „Тракия“, има удобна жп връзка и автобусни
линии, които улесняват достъпа до всяко населено място.
Б. Природни ресурси:
Релефът на общината е равнинен. Климатът е континентален.
Водни ресурси
Като жизненоважен ресурс, водите задоволяват основните нужди на населението.
Реките, които протичат през територията на община Раковски, се вливат в р. Марица.
Някои от тях са градообразуващ фактор: за кв. Генерал Николаево, с. Шишманци, с.
Белозем – р. Сребра, р. Рахмахлийска, р. Карадере, р. Стряма. Язовирите, намиращи се
територията на община Раковски, са около 26 бр. и се използват за поливане и
рибовъдство, аквакултури.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Община Раковски притежава благоприятни почвено-климатични условия и
равнинен релеф, което обуславя развитие както на интензивно земеделие, така и на
промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за
нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с
инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните
ресурси задоволяват потребностите й. Има разработена актуална програма за опазване
на околната среда 2017 - 2021 г.
Биоразнообразие и защитени територии
Горите са с различен видов състав, като преобладават смесените гори от летен дъб,
бряст, акация, цер, топола, върба. Горите със специфични функции са тези, попадащи в
защитените зони. Защитена зона „Трилистник“ – BG 0000289, м. „Чикерица“, с.
Стряма; гора Шишманци – BG 0000291, м. „Болярска гора“, с. Болярино; река Стряма
– BG 0000429, с. Стряма; река Марица – BG 0000578, с. Белозем;
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината) – На територията на
общината се отглеждат жито, овес, ориз.
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Състояние и предизвикателства – основен приоритет е увеличаванета на
зелените площи и физиологичната им активност с повишаване на тяхната жизненост.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
В сравнение с традиционните туристически райони в България община Раковски се
отличава с по-ограничени възможности за развитието на масовия туризъм поради
отсъствието места за настаняване, хотели, къщи за гости, туристически хижи,
туристически учебни центрове.
По отношение на природните туристически ресурси на община Раковски,
предпоставка за развитието на ловния туризъм и фотолова се явява Държавната
дивечовъдна станция „Чекерица“. Разположена на територията на с. Стряма, станцията
разполага с два ловни дома. В близост до с. Стряма минава и едноимената река,
предлагаща добри условия за практикуването на спортен риболов. Освен нея,
възможности за развитието на спортен риболов и воден туризъм предлагат
съществуващите на територията на общината язовири, водоеми и рибарници.
1. Културен туризъм
Културни ценности:
1.1. Археологически обекти – няма
1.2. Архитектурно-исторически забележителности – няма
1.3. Религиозни храмове и манастири
На територията на община Раковски има 4 католически църкви, 3 манастира и 5
православни храма. Първите храмове в кв. Генерал Николаево и кв. Секирово са
построени по времето на епископ Андреа Канова.
След голямото земетресение през 1928 г. те са разрушени. През 1930 г. са положени
основите на храма „Свети Архангел Михаил“ в кв. Секирово и в края на 1931 г.
монсеньор Викенти Пеев благославя новия храм, който днес приема ежеднево
вярващите.
Храм „Пресвето Сърце Исусово“ в кв. Генерал Николаево. Възстановен след
земетресението и е вторият по големина храм на Балканския полуостров, след
Катедралата в Загреб;
Храм „Успение Богородично“ в кв. Парчевич, гр. Раковски;
Мъжки манастир „Максимилиян Колбе“, гр. Раковски;
Женски манастир на сестрите Бенедектинки в гр. Раковски, кв. Секирово;
Женски манастри на сестрите Францисканки в гр. Раковски, кв. Ген. Николаево;
Енорийската църква „Свети Франциск от Асизи“ в село Белозем също е
възстановена след Чирпанското земетресение. В наши дни храмът предлага уют и е
подходяща за срещи и духовни занимания обсановка на гостуващите групи.
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Православен храм „Св. Георги Победоносец“ в с. Белозем е възстановен през 1930
година. Олтарът на църквата е изработен от тревненски майстори, а от дясната му страна
е погребан свещеник Иван Михайлов от с. Меселиме, съученик и съратник на Васил
Левски.
Строителството на църквата „Успение на Пресвета Богородица и сина“ в село
Шишманци започва през 1892 г. по времето на свещеник Георги Илиев. Храмът е осветен
през 1902 г. от тогавашния Пловдивски митрополит.
Църква „Св. Йоан Богослов“, с. Болярино. Строена от 1900 до 1904 г. от двама
италиански майстори. Първият свещеник е бил белогвардеецът Павел Василков.
Осветена е през 1908 г.
Православен храм „Св. Георги“, с.Чалъкови. Построен е след земетресението от
1928 г. заедно с училището, като парите са дошли под форма на помощ от царя.
Храмът „Св. Троица“ в с. Стряма се срутва през 1928 г. по време на Чирпанското
земетресение. През 1938 г. започва строителство на новата църква, но то се спира през
1942 г. и храмът остава недовършен.
През 2009 г. по инициатива на кмета на селото и с финансовата подкрепа на
правителството в лицето на Бойко Борисов, Цветан Цветанов и покойния Божидар
Димитров, както и на много местни бизнесмени, започва строителството на нова църква.
Три години по-късно храмът е открит с името „Св. София“.
1.4. Фестивали и културни прояви
Най-големите и значими културни прояви на територията на община Раковски са:
- Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри „Кукове - Раковски“
(м. февруари/март);
- Международен фестивал на белия щъркел с. Белозем (м. май);
- Международен младежки християнски фестивал (с. Белозем, м. август);
- Национален фолклорен фестивал „Слав Бойкин“, гр. Раковски (октомври ноември);
- Бирен фестивал, гр. Раковски (м. август);
- Традиционни събори във всички населени места в общината:
- с. Момино село, с. Чалъкови (м. май);
- с. Стряма (м. август);
- с. Шишманци (м. август);
- с. Белозем (м. септември);
- с. Болярино (м. септември).
1.5. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
- Фестивал на Моминските гозби;
- Фермер експо (изложение на животни, приготвяне на ястия и гозби на място,
фолклорна програма).
1.6. Културни институции:
На територията на община Раковски няма театри.
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- концертни зали – зрителните салони в читалищата;
- музеи и галерии – етнографска сбирка в криптата на църква „Пресвето сърце
Исусово“, гр. Раковски.
В общината има 9 читалища:
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Раковски;
НЧ „П. Б. Бакшев“, гр. Раковски;
НЧ „Честолюбие“, гр. Раковски;
НЧ „Просвета“, с. Белозем;
НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Шишманци;
НЧ „Хр. Ботев“, с. Стряма;
НЧ „Хр. Ботев“, с. Болярино;
НЧ „Петко Мандажиев“, с. Момино село.
1.7. Творчески съюзи и организации – няма
1.8. Видове туризъм
В община Раковски няма развити никакви форми на: екотуризъм (велосипеден,
бавен и зелен туризъм, селски туризъм, приключенски туризъм), винен и кулинарен
туризъм, религиозен (поклоннически) туризъм, балнеоложки, СПА и уелнес туризъм,
планински и ски туризъм, градски и развлекателен туризъм, бизнес и конгресен туризъм.
Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни – Кисимови дупки, с.
Белозем, Парк на щъркела, с. Белозем
Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито):
Стадиони – по всички населени места в общината;
Спортни зали – няма;
Фитнес зали – 3 бр. (2 зали в гр. Раковски, 1 зала в с. Белозем);
Плувни басейни – няма;
Спортни съоръжения на открито – площадки за стрийтфитнес в с. Момино село, с.
Белозем и гр. Раковски.
Общината е домакин на Международен детски футболен турнир „Обединени от
футбола“.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи.
Община Раковски се отличава с по-ограничени възможности за развитието на
масовия туризъм поради отсъствието места за настаняване, хотели, къщи за гости,
туристически хижи, туристически учебни центрове.
2. Заведения за хранене и развлечение (ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.)
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По отношение на заведенията за хранене и развлечения на територията на община
Раковски съществуват обекти само с една и две звезди, има различни видове заведения:
заведения за хранене и развлечения, ресторанти, пицарии.
3. Основни зони за отдих и туризъм
- Ловна чешма – покрайнините на гр. Раковски;
- Местност „Чирпан бунар“ край с. Болярино.
4. Информационно обслужване на туристите – няма създаден такъв център
5. Туроператори и туристически агенти – няма регистрирани
6. Туристически организации – няма регистрирани
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
Въздействие на туризма за развитието на общината
На територията на община Раковски съществуват възможности за развитието на
туристическия сектор и по-специално на религиозен, спортен, екологичен, селски, ловен,
културен и развлекателен туризъм. Съвместната работа между общинската
администрация, предприемачи и местни сдружения, както и заетите в туризма, е от
решаващо значение за оползотворяването на съществуващия потенциал.














4. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни
Богато религиозно наследство;
Благоприятен климат за спортни лагери и прояви;
Развитие на религиозен и спортен туризъм на национално ниво.
Слаби страни:
Липса на настанителна база;
Неразвита база за изхранване;
Недостатъчни услуги за посетителите;
Качеството на услугите не е на необходимото ниво.
Възможности:
Държавна подкрепа за развитие на религиозен и спортен туризъм;
Увеличаващи се инвестиции в туризма;
Съществуват практики от съседни общини за популяризиране на туризма.
Заплахи:
Емиграция на млади хора и възможност за загуба на традиции;
Липса на постоянна експертна помощ и информационни програми.

IV. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНА РАКОВСКИ
Развитието на туристическата дейност трябва да съчетава в себе си дългосрочна
икономическа ефективност с дългосрочна екологична политика и социална
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съвместимост. Необходимо е да се осигури участие на местното население в процеса на
управлението на дестинацията. Това от своя страна предполага, че ще е налице
обществен контрол върху развитието на туризма в общината. Планирането на
туристическото развитие трябва да бъде съобразено и обвързано с основните ценности
на обществеността.
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ОБЩИНА „РОДОПИ“
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение:
Община ,,Родопи“ се намира в Южна България, югозападно от град Пловдив, и
административно принадлежи към едноименната област – Пловдивска област.
Разположена е в онази част на Горнотракийската низина, която граничи на север с
община Съединение и е в близост до подножието на Средна гора, а на юг с подножието
на северните склонове на Родопите. Община „Родопи“ граничи на север с община
Съединение, на запад – с община Стамболийски, на изток – с общините Асеновград,
Чепеларе и Куклен.
Според разпоредбите на Закона за регионалното развитие, общината е включена
към Южен централен район за планиране (ЮЦР).
Територията на община ,,Родопи“ включва 21 населени места, 7 от които са
планински. Административният център на общината е град Пловдив, но той не е част от
нея.
Селищата, които са включени в състава на общината, са: Белащица, Бойково,
Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедово, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово,
Лилково, Марково, Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино,
Цалапица, Чурен и Ягодово.
Достъпност:
Община „Родопи“ е разположена в централната и югозападната част на ЮЦР и има
изключително благоприятно географско и стопанско разположение, както и богато
културно-историческо наследство. Тя се явява част от активната крайградска зона на гр.
Пловдив и заедно с общините „Марица“, Стамболийски, Перущица, Кричим и Куклен
има много добре развити транспортни връзки.
По отношение на разположението на административния център на общината,
разстоянията от него до някои от по-големите градове в страната съвпадат напълно с
разстоянията до същите градове от гр. Пловдив.
Населените места са разположени около гр. Пловдив в южна, югоизточна и
югозападна посока. Най-слабо заселена е най-южната част на общината, която е
планинска.
Администрацията на общината е разположена в град Пловдив и затова за
разположението на отделните населени места се съди по разстоянието им до Пловдив.
Разстоянията на всяко едно от тях до административния център са, както следва: с.
Белащица – 3 км; с. Бойково – 27 км (намира се в планинския район на Централни
Родопи); с. Брани поле – 2 км; с. Брестник – 4 км; с. Брестовица – 18 км югозападно от
Пловдив; с. Дедово – 21 км (намира се в планинския район на Централни Родопи); с.
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Златитрап – 3 км; с. Извор – 17,4 км; с. Кадиево – 6 км; с. Крумово – 9 км югоизточно от
Пловдив; с. Лилково – 36 км (намира се в планинския район на Централни Родопи); с.
Марково – 3,5 км южно от Пловдив; с. Оризари – 5 км; с. Първенец – 3 км; с. Ситово –
33 км. (намира се в планинския район на Централни Родопи); с. Скобелево – 40 км
(намира се в планинския район на Централни Родопи); с. Устина – 26.7 км; с. Храбрино
– 15 км югозападно от Пловдив; с. Цалапица – 18,4 км северозападно от Пловдив; с.
Чурен – 47 км (намира се в планинския район на Централни Родопи); с. Ягодово – 6 км
югоизточно от Пловдив.
От данните се вижда, че най-отдалечени са селата, които са разположени в
планинската част на Родопите.
Транспортна система:
- пътища, жп транспорт, въздушен транспорт: През територията на община
,,Родопи“ минава пътят София - Пловдив - Смолян и жп линията София - Пловдив Свиленград. Общо на територията на общината има 446,94 км пътна мрежа, в т. ч. 306,5
км пътища – І, ІІ , ІІІ клас и 140,4 км пътища – ІV клас.
Държавни магистрални газопроводи минават през общинските селища – Крумово
и Ягодово. Магистрален газопровод минава също в близост до с. Цалапица. На
територията на община ,,Родопи“, в с. Крумово, се намира международното Летище
Пловдив.
Географските особености на местоположението на общината, освен че са
благоприятни в транспортен и географски смисъл, оформят и едно много важно
предимство – възможността да се съхрани чистотата на въздуха и природата във всички
нейни населени места. Липсата на притегателен център за силно урбанизиране, какъвто
например се явява гр. Пловдив, в община Пловдив, е гаранция за устойчивостта на този
извод. Голямо значение за местоположението на общината е близостта до Летище
Пловдив.
Б. Природни ресурси:
Релеф
Релефът на община ,,Родопи“ е разнообразен: равнинен, предпланински и
планински. Преобладават нископланинските и равнинните терени. Нископланинските
терени се характеризират с обширни заравнености и с гъста, дълбоко врязана
хидрогеографска мрежа. Наличната хидрографска мрежа обуславя реалните
възможности за възникване и развитие на ерозионни процеси.
Високопланинските терени на община ,,Родопи“ обхващат част от северните
склонове на Родопите, които са стръмни и на височина достигат до 1500 м надморско
равнище. Те също са прорязани от тесните долини на реките Първенецка, Въча,
Тъмрашка, Чуренска и Пепелашка.
Като геоложка характеристика за общината е характерно, че нейната геоложка
възраст е от т.н. Горна креда. Преобладават разнообразни почвообразуващи материали,
най-вече гранити, шисти, андензити, туфи и варовици.
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Части от територията на община „Родопи“ се намират в обсега на Маришката
разломна зона. Инженерно-геоложките условия и хидрогеоложката характеристика са
благоприятни за развитие на строително-реконструктивни и инфраструктурни проекти
при спазване на действащите нормативни документи.
Климат
В климатично отношение районът не е еднороден. В равнинните територии
средната годишна температура е около 18°C. Средните максимални температури в тези
землища са в рамките на 30°C, а средните минимални температури са от порядъка на
6,5°C.
В предпланинските територии на общината средната годишна температура е около
10 - 12°C, а във високите части – в рамките на около 8°C. Температурната сума за
вегатационния период е 3800 - 4000°C; за предпланинските територии е около 2800°C за
високите такива.
Количеството на валежите до средата на 70-те години, в сезонно отношение, е
относително равномерно. От средата на 80-те години обаче количеството и
разпределението на валежите през годината варират в големи граници, с тенденция за
прегрупирането им в един пролетен и един зимен максимум, в рамките на около 530 560 мм. Дефицитът в баланса на атмосферната влага също варира в широки граници и е
от порядъка на 100 до 480 мм. Влагоосигуреността на културите е една от сравнително
ниските в страната.
Средногодишният брой дни със снежна покривка в община „Родопи“ е различен.
За равнинните й територии той е в рамките на 20 - 25 дни, като средната височина на
снежната покривка е между 2 и 4 см. За предпланинските територии средногодишният
брой дни със снежна покривка е между 35 - 40 дни, а средната височина на снежната
покривка е от 3 до 6 см. За високопланинските терени средногодишният брой дни със
снежна покривка е около 60, като височината на снежната покривка е между 15 и 25 см.
За селата, които се намират в планинската климатична област на общината, е
характерно, че климатът е мек, с прохладно лято и сравнително мека зима с много сняг.
Любопитно е да се спомене, че според европейски проучвания въздухът в района
на селата Бойково, Дедево и Плочник е един от най-чистите в цяла Европа, като само на
още 2 места в Европа има подобно качество на атмосферния въздух.
Водни ресурси
Водоснабдяването на община ,,Родопи“ се осъществява от 89 водоизточника с
дебит от 382 л/сек. Изградени са 34 водоема с общ обем от 6700 куб. м вода. С наличните
19 помпени станции, посредством съществуващата тръбна мрежа водата се отвежда до
20 населени места, в които населението е от 200 до 5000 жители.
Общата дължина на водопроводната мрежа е 367 768 м, от които 278 370 м –
вътрешноселищна мрежа. По-голямата част от водопроводната мрежа е изградена от
етернитови тръби с напълно изтекъл срок на ползване и амортизация.
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Водопроводната мрежа на община ,,Родопи“ се подържа и експлоатира от
Държавна фирма „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. Поради остарялата водопроводна мрежа
често явление са авариите и особено в тези мрежови участъци, които са изградени с
етернитови тръби.
През летните месеци поради известните климатични характеристики за района на
общината, част от селищата, главно в равнинната и предпланинската територия, изпитват
сериозен недостиг на вода както за битови, така и за стопански цели.
Констатираните обстоятелства налагат като основна необходимост за ефективно
развитие на община ,,Родопи“ да се разработи съвременен проект за реконструкция на
съществуващите и създаване на нови, модерни системи за водоснабдяване в битовия и
стопанския сектор.
Що се отнася до другата част на водните ресурси – реките, то най-важните, които
преминават през територията на община ,,Родопи“, са: Марица, Първенецка (Тъмръшка)
река и река Въча.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Състоянието на околната среда в община ,,Родопи“ е пряко свързано с
урбанизацията на територията, използването на ресурсите й, развитието на
промишлеността, дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, степента
на влаганите инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води.
Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на
средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за управление
на околната среда, приети през последните години за сближаване със законодателството
на ЕС.
Качество на атмосферния въздух. Качеството на атмосферния въздух се
контролира от РИОСВ – Пловдив, чрез пунктовете за мониторинг на въздуха, които са
част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). На
територията на община „Родопи“‘ няма пункт за мониторинг на въздуха.
Качество на водата. Замърсяването на повърхностните води на територията на
община „Родопи“ е в резултат от заустените в реките канализационни мрежи и
производствени отпадъчни води. Допълнително замърсяване на повърхностните води се
получава вследствие на неекологосъобразно извършване на стопански дейности
(животновъдство) в селищата без канализационна мрежа.
Повърхностните и подземни води се замърсяват и от експлоатираните
неорганизирани сметища на територията на общината чрез атмосферните води, които се
оттичат към естествените водоизточници или се просмукват в подземните водни
хоризонти и предизвикват значително, а в някои случаи и трайно замърсяване.
Общият обем на водните ресурси на територията на общината се характеризира с
ярко изразени годишни колебания. За нуждите на населението и бизнеса се използват
главно изворните водохващания – каптажи, като общият дебит на водоизточниците
варира в доста широки граници.
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Почви
Замърсяване и увреждане на почвите. Основен замърсител на почвите в
контролираната от РИОСВ – Пловдив територия е КЦМ АД. Основните замърсявания са
на територията на общините Асеновград, Куклен и Пловдив. Замърсяванията са стари.
Имайки предвид, че очистването на почвите е дълготраен процес, а резултатите от
анализите на мониторинга показват, че тенденцията на замърсяване с олово, кадмий и
цинк е към задържане. Това се дължи на подобряване на въздушните пречиствателни
съоръжения на КЦМ АД.
Наблюдава се тенденция на безконтролно изхвърляне на строителни отпадъци от
страна на строителните фирми в земеделски земи, вследствие на което се увреждат
почвите и се унищожава хумусният слой на почвата.
Биоразнообразие и защитени територии
В горите, разположени на територията на община ,,Родопи“, върху териториите на
формираните на различни надморски височини терени и върху силно пресечените терени
и скални преобразувания има голямо разнообразие от животински дивеч. Основните
обитаващи ловни видове са:
Клас Бозайници:
1. сем. Еленови – благороден елен, елен лопатар, сърна;
2. сем. Кухорови – дива коза;
3. сем. Свине – дива свиня;
4. сем. Зайци – заек;
5. сем. Катерици – катерица;
6. сем. Кучеподобни – вълк, чакал, лисица;
7. сем. Котки – дива котка;
8. сем. Порови – белка, черен пор, язовец;
9. сем. Мечки – кафява мечка;
Клас Птици:
1. сем. Тетревови – глухар;
2. сем. Фазанови – колхидски фазан, семиреченски фазан, яребица, пъдпъдък;
3. сем. Гълъбови – гривяк, гургулица, гугутка;
4. сем. Бекасови – горски бекас;
5. сем. Патицови – зеленоглава патица, зимно бърне, лятно бърне.
Може да се каже, че със своето благоприятно географско разположение, планински
и полупланински релеф община ,,Родопи“ може да стане устойчив и много развит
притегателен център за развитие на модерен ловен туризъм.
Защитените територии, съгласно Закона за защитените територии, намиращи се в
община ,,Родопи“, са:
1. Защитена местност „Голица“
Местоположение: с. Лилково, община ,,Родопи“, област Пловдив;
Площ: 55.20 ха;
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Документи на обявяване: Заповед № РД-330 от 31.03.2003 г. на МОСВ;
Цели на обявяване: Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла
мура.
2. Защитена местност ,,Нощувка на малък корморан – Пловдив“ – Обявена със
Заповед № РД-644/05.09.2006 г. на МОСВ, с цел опазване местообитание, място за
почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus ).
Намира се в землището на с. Костиево, община „Марица“, с. Оризари, община ,,Родопи“
и гр. Пловдив, община Пловдив.
Обща площ 820,907 дка. Малкият корморан, наречен още малка дяволица, или
карабатак, е една от най-редките и световно застрашени от изчезване водолюбиви птици.
Обитава блата, езера, реки, заливни гори, канали и др. Оперението му е черно-кафяво,
като двата пола са практически неразличими.
3. ЗМ „Чинарите“
В местността ,,Чинарите“ расте най-дебелото дърво в България – чинар на повече
от 1100 години с обиколка на ствола 13,7 м (според обозначителните табели), както и
няколко други стари и дебели чинари. До тях има останки от османска стражева кула. На
06.12.2011 г. местността е обявена за защитена със заповед на Министъра на околната
среда и водите.
Местоположение: с. Белащица, община ,,Родопи“, област: Пловдив;
Площ: 11 дка;
Документи на обявяване: Заповед на МОСВ;
Цели на обявяване: Опазване на източен чинар.
Защитени зони по НАТУРА 2000 - община ,,Родопи‘‘:
1. По Директивата за птиците:
BG 0002087 ,,Марица – Пловдив“;
BG 0002105 ,,Персенк“.
2. По Директивата за хабитатите:
BG 0000194 ,,Река Чая“;
BG 0000424 ,,Река Въча – Тракия“;
BG 0000578 ,,Река Марица“;
BG 0001033 ,,Брестовица“.
Защитени вековни и забележителни дървета, съгласно Закона за биологичното
разнообразие:
- Пет броя вековни чинари, намиращи се в м. ,,Чифлика“, землище на с. Белащица.
Обявени с Постановление №15462 от 29.11.1948 г. на МЗГ – 1 брой и със Заповед
№899/17.08.1983 г. на КОПС при МС – 4 броя. Стопанисват се и се охраняват от
Кметство с. Белащица при община ,,Родопи“.
- Зимен дъб в м. ,,Свети Георги“, с. Извор, обявен със Заповед №343/04.7.1978 г. на
КОПС при МС. Стопанисва се и се охранява от Кметство с. Извор, община „Родопи“.
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- Вековна ела в землището на с. Скобелево, местност ,,Самунджица“, обявена с
Постановление №16787/21.12.1948 г. на МЗГ. Стопанисва се и се охранява от ДЛ
,,Кричим“.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)
Общият поземлен фонд на община ,,Родопи“ е 482 052 дка, който съгласно
действащата национална система за категоризация на земите е категоризиран от трета до
десета категория земи. Обработваемата земя от него е 221 401 дка и е разпределена, както
следва:
- 133 004 дка – ниви;
- 23 892 дка – лозя;
- 19 427 дка – оризища;
- 15 278 дка – пасища;
- 15 034 дка – овощни градини;
- 13 674 дка – ливади;
- 93 дка – оранжерии.
Наличният поземлен фонд на община ,,Родопи“ е съставен от:
- 88 826 дка – общинска собственост;
- 169 669 дка – държавна собственост;
- 223 563 дка – частна собственост.
Около 48% (220 801 дка) от поземления фонд са обработваеми земи – ниви,
оризища, пасища, овощни градини, ливади и оранжерии. От обработваемите земи се
засяват около 40% (86 058 дка), в т.ч. с трайни насаждения – около 36% (31 000 дка) и
интензивни култури – около 64% (55 000 дка).
При трайните култури се наблюдава процес на завършване на възстановяването на
видовото разнообразие, характерно за района, и при някой култури, като лозя, ягоди,
малини, сливи, има процес на начална количествена стабилизация.
Над 99% от трайните насаждения се стопанисват от частни лица, като площите на
които се отглеждат ябълки, праскови, череши, круши, кайсии, вишни, дюли, орехи и
бадеми, варират от 1 да 18 дка, при средна стойност около 7,5 дка. При посочените
трайни култури процесът на начална количествена стабилизация практически не е
започнал.
При интензивните пролетни култури процесът на възстановяване на характерното
за района видово разнообразие още не е завършен, с изключение на ориза. Процес на
начална количествена стабилизация не е забелязан при картофите, доматите, пипера,
корнишоните, патладжана, зелето, дините, пъпешите, царевицата и слънчогледа.
При интензивните есенни култури процесът на възстановяване на характерното за
района видово разнообразие почти е завършен – налице е процес на количествена
стабилизация; над 50% от произвежданата продукция (пшеница и ечемик) се
осъществява от кооперации, сдружения и арендатори.
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Състояние и предизвикателства
Силни страни:
- Общината е разположена във високо развит район за планиране, какъвто е Южен
централен район;
- Общината е разположена в близост до голям административен, стопански и
културен център, какъвто е гр. Пловдив;
- Релефът на общината е изключително разнообразен – от равнинен до
високопланински;
- Климатът също е разнообразен – от континентален до високопланински;
- Съхранена природа, включително горска флора и фауна, както и наличие на
защитени територии;
- Горският и земеделският фонд, заедно с климатичните условия, предоставят
благоприятни условия за развитие на горското стопанство, животновъдството,
билкарството и производството на екологично чисти продукти (картофи, ягоди, малини),
трайните насаждения и др.;
- Голям потенциал за развитие на туристически маршрути и на защитените
местности.
Слаби страни:
- Общината се намира в зона на относителен дефицит на валежи;
- Влагоосигуреността на почвите в равнинните и предпланинските части е ниска и
е под средната за страната;
- Местоположението на планинската част от населените места е такова, че изисква
много инвестиции в инфраструктурата и съответно голям финансов ресурс, за да се
осигури по-добър достъп и стандарт на живот на живеещите в тази част на общината,
както и за развитието на туризма.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности
Община ,,Родопи“ притежава редица туристически ресурси – природни и
антропогенни, благоприятстващи развитието на основните специализирани видове
туризъм: планински и балнеоложки, екотуризъм, културно-познавателен туризъм,
селски и аграрен туризъм, приключенски туризъм и различните разновидности на хоби
туризма.
1.1. Археологически обекти
Землището на община ,,Родопи“‘ е изпъстрено не само с природни
забележителности, но и с изключително интересни за туристите и науката исторически
паметници – тракийски могили, останки от стари крепости и манастири, руини на
изчезнали селища, на църкви и манастири. Ето някои от тях:
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Ситовски надпис: На 3 км северно от с. Ситово, между реките Ситовска и
Лилковска, стърчи с оригиналните си очертания връх Щутград, увенчан с руини на стара
крепост. На изток от него, отвъд Ситовската река и шосето, на около 100 м нагоре по
склона на отвесна скала, отчасти покрита с друга, се намира Ситовският надпис. Той е
открит от д-р Александър Пеев през 1926 г. Буквите са издълбани на високо,
труднодостъпно място върху отвесна и добре изгладена повърхност на скалата,
образуваща своеобразна ивица, широка около 30 см. Писмото се състои от остро врязани
черти, свързани в отделни знаци и фигури. Съществува и твърдение, че Ситовският
надпис не е дело на човешка ръка, а по-скоро природно образувание.
Светилища
1. с. Бойково: Значим археологически паметник е Линът – светилище за
жертвоприношения. В света има само още едно подобно светилище – в село Петра,
Лозенградски вилает, Турция. Намира се на около 1350 м надморска височина.
Археологическият музей в град Пловдив има друга версия – че това е винарна от времето
на бог Дионисий, превърната в светилище за жертвоприношения.
2. с. Златитрап: В с. Златитрап древните траки имат свое светилище – то е върху
голямата обредна могила, на чиито връх е поставен обреден знак.
3. с. Брестовица: Памук могила – много богато погребение на тракийски аристократ
от Филипопол излезе при разкопки на Памук могила до Брестовица. Злато, съдове,
стъклени предмети, оръжие и дарове извади оттам директорът на пловдивския
археологически музей ст. н. с. д-р Костадин Кисьов. В огромен глинен съд (питос) са
положени даровете на покойника, а погребението е извършено чрез трупоизгаряне. Там
продължават интензивните дейности по разкриването на обекта. След откритите два
гроба в могилата е разкрит и трети. В него са намерени златни накити. Гробът е от I в.
сл.Хр. и е на знатна жена от виден тракийски род, за която се предполага, че може да е
съпруга на владетел. Могилата се очертава като фамилна гробница на аристократи,
управлявали древния град. Могилата е от I в. пр.Хр. – І в. сл.Хр. и е много внушителна –
висока е близо 14 м, а диаметърът й е 70 м. По предварителни изчисления е засипана с
25 000 кубика пръст.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности
Крепостта Света Юстина: Останките от тази древна крепостна твърдина се
намират южно от с. Устина. Историците я посочват като една от съставните части на
севернородопските крепостни съоръжения, които са пазили подстъпите към
вътрешността на планината. Тя не е проучвана задълбочено и почти мимоходом се
упоменава в археологическата литература, като се сочи, че е една от деветте крепости,
които цар Иван Александър е получил от Византия за обещаната от него помощ срещу
Йоан Кантакузин. Останките й се намират на изолирана планинска вис, южно от селото.
Единствено Димитър Цончев конкретизира нейното местонахождение. Той е открил
останките й на 3 км южно от селото в близост до южния край на скалистия планински
хребет, назоваван от населението с името Кулата. Тя се е издигала на височина между 50
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и 150 метра, на почти кръгла по форма скала, с отвесни откоси. От нея са останали
оскъдни следи.
В подножието на скалата извира леденостуден извор, за който има предание, че е
бил аязмо на параклис, посветен на Свети Георги Победоносец, свидетелство за
дълбокия корен на християнството в този край. Има екопътека към параклиса ,,Свети
Георги“ и чрез нея може да се достигне до мястото на крепостта.
1.3. Архитектурно-строителни ценности
В землищата на общината са открити и следи от праисторически селища и от
древни тракийски племена. Всяко селце, по-малко или по-голямо, е успяло по свой начин
да допринесе за съхраняването и оцеляването на нацията през годините. В някои от
селата населението произхожда от различни етнографски области, поради което и
битовата им култура носи изключително разнообразие.
Културното наследство на община ,,Родопи“ е свързано главно със старите римски
пътища, от които най-известен е Траяновият път. Археологическите и историческите
забележителности, многобройните параклиси, манастири, съчетани с природните
дадености на местностите ,,Момина скала“, „Трите Чучура“, ,,Челевишката пещера“,
връх Модър, Върховръх, местността ,,Равнища“, Чуренският дол са защитени територии
и реална основа за развитие на алтернативен туризъм.
1.4. Религиозни храмове и манастири
Територията на община „Родопи“ е осеяна със свети места, построени параклиси
църкви и манастири.
1. с. Белащица: Манастирът „Св. Георги“, изграден от византийския военоначалник
Никифор Скифии, управител на Пловдивска област.
- Църквата „Св. Св. Козма и Дамян“.
2. с. Бойково: Параклис „Божи врач“, „Св. Петър“, „Св. Тодор“, „Св. Рангел“, „Св.
Мина“, „Св. Неделя“, „Св. Георги“, „Св. Спас“, „Св. Вяра, Надежда, Любов“, „Св. Илия“,
„Св. Петка“, „Св. Дух“, „Св. Николай“, „Св. Покров Богородичен“.
- Църквата „Св. Богородица“ е храм-паметник, построен през 1935 - 1938 г.
3. с. Баниполе: Православна църква „Св. Св Константин и Елена“, построена в
периода 927 - 1928 г.
4. с. Брестник: Православен храм „Св. Николай Чудотворец“, построен през 1861
г., издигнат от населението.
5. с. Брестовица: Църква „Св. Тодор“, изградена през 1851 г.
6. с. Дедево: Единственото родопско село с две църкви и параклис. С доброволния
труд на населението през 1838 г. е издигната първата църква в южните Родопи „Св.
Атанасии“. Освен тази църквата в селото, има още една църква на гробищния парк.
7. с. Златитрап: „Св. Великомъченица Марина“.
8. с. Извор: Църква „Св. Илия“ – построена през 1929 г.; Параклис „Св. Архангел
Михаил“.
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9. с. Кадиево: Църквата „Възнесение Господне“, построена през 1936 г. от
населението с доброволен труд. Иконите в нея са дарение от по-будни и заможни хора в
селото.
10. с. Крумово: Църквата „Св. Архангел Михаил“ е построена 1856 - 1861 г.
11. с. Лилково: Православна църква „Св. Архангел Михаил“, построена през 1907
г.; Църква „Св. Св. Константин и Елена“; Параклис „Възнесение Господне“.
12. с. Марково: Каменна църква „Св. Неделя”, запазена и до днес; Църквата „Св.
Троица“ е една от най-забележителните църкви в района. Построена от 1871 до 1876 г.,
реставрирана, изографисана с позлатен иконостас.
13. с. Първенец: Православен храм „Св. Св. Константин и Елена“ – строежът е
започнат през 1876 г. и църквата е осветена през 1879 г. от Пловдивския митрополит
Панарет; Реставрирана църква „Св. Фотиния“.
14. с. Ситово: Източноправославна църква „Св. Петка“; Църквата „Св.
Богородица“. Около селото има параклиси на много светци.
15. с. Устина: Църквата „Св. Св. Кирил и Методий“.
16. с. Храбрино: Църквата „Св. Харалампий“, построена през 1852 г.
17. с. Цалапица: Църквата „Св. Харалампий“, изградена през 1848 г.
18. с. Ягодово: Параклис „Св. Св. Петър и Павел“; Православен храм „Света
Богородица“.
1.5. Фестивали и културни прояви
Всяка година читалищата на територията на община ,,Родопи“ подготвят свой
културен календар за културни събития с регионално и местно значение, както и такива
с международно участие; подготвят се и календари за чествания на кръгли годишнини
на творци и културни институти.
Културен календар на община ,,Родопи“ за 2018 г.
Културни прояви с международно участие
Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

Септ. 2018 г.

с.
Брестовица

Осмо издание на
фестивал
„Брестовица – грозде
и вино“

НЧ „Съзнание – 1873 г.“ с.
Брестовица и кметство
Брестовица

Културни събития с регионално и местно значение
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ДАТА

МЯСТО

24 и
с. Първенец
25.02.2018

КУЛТУРНА ПРОЯВА
Бал с маски. Традиционен
карнавал

13.03.2018 с. Бойково

Кукерски празник

17.03.2018 с. Брестник

Станчинаров ден

ОУ„Паисий
23.03.2018 Хилендарски“
с. Цалапица
НЧ „Светлина 1900 г.“
с. Цалапица
с. Белащица

м. април
2018г.

НЧ „Наука 1919 г.“ и
ОУ „Христо
Ботев“
с. Крумово
с. Белащица

м. април
2018 г.
м. април с. Устина
2018 г.
м. май 2018 с. Кадиево
г.
НЧ „Наука –
1919 г.“ и ОУ
24.05.2018 „Христо
г.
Ботев“
с. Крумово

м. юни
2018 г.

с. Първенец,
парк „Чинара“
с. Марково

Провеждане на конкурс
„Народен изпълнител“
Фестивал на традиционните
храни
„Празник на бабека“
Детска работилница в
библиотеката
Нощ в библиотеката. Детски
работилници. Четения.
Забавни занимания за наймалките.
Детска работилница в
библиотеката

ОРГАНИЗАТОР/И
НЧ „Съзнание – 1914г.” и
кметство с. Първенец
НЧ „Здравец – 1911 г.“
с. Бойково
НЧ „Саморазвитие – 1924 г.“
ОУ „Паисий Хилендарски“ и
НЧ „Светлина – 1900 г.“
с. Цалапица
НЧ „Светлина – 1900 г.“
и кметство с. Цалапица
НЧ „Просвета – 1929 г.“
НЧ „Наука – 1919 г.“ и
ОУ „Христо Ботев“
с. Крумово

НЧ „Просвета – 1929г.” с.
Белащица

Вечер на етносите

НЧ „Напредък – 1904 г.“
с. Устина
Спасовден – събор на селото НЧ „Димитър Полянов – 1928 г.“
с. Кадиево,
Кметство с. Кадиево
Концерт с участие на
НЧ „Наука – 1919 г.“ и ОУ
самодейните групи и състави „Христо Ботев“
на читалището. Празник на
Народните читалища.

Ден на занаятите
Празник на селото „Св. Дух“

НЧ „Съзнание – 1914 г.“,
кметство с. Първенец
НЧ „Алеко Константинов – 1907
г.“, с. Марково
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15 и
с. Брестовица
16.08.2018г
местността
.
„Бряновщица“

XVІІ издание на регионален
събор
„Родовата памет“

НЧ „Съзнание-1873г.”
с.Брестовица и кметство
Брестовица

Кметство Белащица и НЧ
„Просвета – 1929 г.“, с.
Белащица

м.
септември
2018г.

с. Белащица

Седмо издание на
„Славейкови вечери под
вековния чинар“

2123.09.2018
г.

с. Крумово

Събор на селото

НЧ „Наука – 1919 г.“
и кметство с. Крумово

1.6. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
Община ,,Родопи“ обхваща 21 села, всяко от които е съхранило спомени от
далечното минало под формата на ценни археологически находки и паметници, предания
и легенди, пазени и предавани от човек на човек, за да останат живи и до днес. Голяма
част от селата, които са в община ,,Родопи“, са с интересна, богата и вековна история.
Някои от тях са отпреди османското нашествие, от годините на Второто българско
царство.
Дейността на читалищата на територията на общината е насочена към обогатяване
на културния живот в общината и удовлетворяване на потребностите на гражданите чрез:
съхранение и развитие на традициите на българския народ чрез събиране, обработване и
представяне на автентичния фолклор; запазване на българските традиции и обичаи;
възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и културната идентичност;
обмен между културите на различните етноси; разширяване знанията на гражданите чрез
осъществяване на културен обмен с други културни институти.
Културни институции:
1.7. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
Музеи:
- с. Бойково – в Народно читалище „Здравец - 1911 г.“ се намира музейна сбирка,
в която са изложени експонати от миналото на селото.
- с. Крумово – „Музей на авиацията“. Идеята за създаването на Музей на авиацията
се заражда още по времето на Първата световна война. На 21 септември 1991 г. на летище
Крумово тържествено е открита авиационна сбирка, съдържаща освен многобройните
исторически свидетелства и 45 броя самолети и вертолети. През 1994 г. Военният съвет
на ВВС решава сбирката да прерасне в „Музей на авиацията“, като за целта предоставя
39 дка от поделение 32850 – Крумово за нуждите на бъдещия музей. Командващият ВВС
ген.-лейтенант Михо Михов изготвя предложение до Министъра на отбраната Валентин
Александров, а последният – до Министъра на културата Ивайло Знеполски. На 29 март
1994 г. с решение ЦМ № 306 Министерство на културата дава съгласие за преобразуване
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на музейната сбирка на летище Крумово в „Музей на авиацията и военновъздушните
сили към МО“.
Читалища:
Дейност развиват 18 народни читалища, всяко от които има своя годишна
програма:
№ ИМЕ НА ИНСТИТУТ

НАС. МЯСТО

АДРЕС

1.

НЧ „Просвета“– 1929 г.

с. Белащица

ул. „П. Славейков“ №43

2.

НЧ „Здравец“ – 1911 г.

с. Бойково

с. Бойково

3.

НЧ „Н. Й. Вапцаров“–1920 г.

с. Браниполе

ул. „Орфей“ №1

4.

НЧ „Саморазвитие“ – 1924 г.

с. Брестник

ул. „Независимост“ №18

5.

НЧ „Съзнание“ – 1873 г.

с. Брестовица

ул. „Съединение“ №1 а

6.

Къща музей „Влаховата къща“ –
музей на виното

с. Брестовица

ул. „Отец Паисий“

7.

НЧ „Христо Ботев“ – 1936 г.

с. Златитрап

ул. „Пета“ № 89

8.

НЧ „Лъч“ – 1927г.

с. Извор

с. Извор

9.

НЧ „Димитър Полянов“ – 1928 г.

с. Кадиево

ул. „Първа“ №51

10. НЧ „Наука“ – 1919 г.

с. Крумово

ул. „Абагар“ №1 а

11. Музей на авиацията – Крумово

с. Крумово

НЧ „Алеко Константинов“ – 1907
12. г.

с. Марково

ул. „Захари Стоянов“ №63

13. НЧ „Съзнание“ – 1914 г.

с. Първенец

ул. „Съединение“ №57

14. НЧ „Съзнание“ – 1928 г.

с. Скобелево

ул. „Родопи“ №15

15. НЧ „Напредък“ – 1904 г.

с. Устина

ул. „Н. Петков“ №37

16. НЧ „Никола Йовчев“ – 1921 г.

с. Храбрино

ул. „Първа“ №1

17. НЧ „Светлина“ – 1900 г.

с. Цалапица

пл. „Демокрация“ №11

18. НЧ „Искра“ – 1897 г.

с. Ягодово

пл. „България“ №1
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Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища. Основните
приоритети в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за
народните читалища и от общинската културна политика, осъществяваща се на
основание на действащата нормативна уредба.
1.8. Творчески съюзи и организации – Няма данни за такива.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Екопътека с. Устина – Разположено в полите на Северните Родопи, близо до
Римския път, свързващ древния Филипопол и Беломорието, село Устина е наследник на
тракийското селище Бесапара, съществувало през ІІ в. пр.н.е. и известно в древността
като голям административен център, който обхващал териториите от Пастуша до
Кричим и Исперихово. В наследство от това славно минало са намерените колони с
огромен диаметър, гробници. Открити са три църкви, останали на дъното на язовира до
селото, заровени в земята древни останки от сгради, много монети и делви, които
понастоящем се съхраняват в Археологическия музей в гр. Пловдив.
Римският път, минаващ близо до с. Устина, е третият трансконтинентален път,
който бил окончателно изграден при император Траян (98 - 117). Той идвал от Панония
(Унгария) и Дакия (Югозападна Румъния), прекосявал р. Дунав при Улпия Ескус. Оттам
покрай с. Рибен и Плене се отправял към старопланинските подстъпи в провинция
Мизия. Преминавал планината Хемус при Троянския проход и оттам се отправил през
Тракия за Филипопол. Продължавал през Родопите и се насочвал по посока Егейско
(Бяло) море. Там се свързвал с прословутия стар път Виа Егнация – идващ от Средна и
Южна Италия, продължаващ след това от Дурес в Албания за Солун и оттам по бреговете
на Егейско и Мраморно море за Бизантион (Константинопол).
Параклисът „Свети Георги“ е разположен на височина около 420 м н.в. и отстои на
60 мин. от с. Устина и минаващата до него р. Въча.
На 20 мин. – в южна посока от параклиса – се извисява връх Кулата, който
впечатлява със своята монолитна осанка. По тези места всеки гост може да се наслади на
красивата гледка – на север е Тракийското поле, на юг пределите на Върховръшкия дял,
част от Родопския дял Чернатица. От връх Кулата се вижда местността „Калето“, където
е и едноименната пещера. Преданията разказват, че в миналото бездетни жени, успели
да преминат през отвора, се сдобивали с рожби.
Екопътека с. Извор – Историята на с. Извор, с неговото духовно-историческо
наследство, датира още от най-древни времена, като е било известно с различни имена,
някои от които Градец и Градище. Първите извори за заселване на мястото датират от
неолитната епоха. Открито е древно селище в местността ,,Градище“, която се намира на
1 км от с. Извор. Намерено е богато находище на глинени изделия и сечива, както и
различни видове сгради с култов характер. По-късно на същото място се издигат
Средновековна крепост и параклиси.
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През следващите векове селото се обособява като един от главните духовни
центрове в областта, запазвайки и съхранявайки българското духовно и историческо
самосъзнание. Намиращата се в центъра на Извор църква ,,Св. Св. Петър и Павел“ е една
от най-старите български църкви в Пловдивска област от епохата на Възраждането с
голяма архитектурна и художествена стойност.
Освен с историческото си наследство, с. Извор разполага и с много богати
природни ресурси. Въпреки че е едно от малките села по брой жители – 120, територията
на селото обхваща землище с 20 000 ха площ – повечето гори, което го нарежда на едно
от първите места в областта по този показател. Богатата флора и фауна се допълват от
интересните геоморфологични образувания, едни от които са скалите по протежение на
дефилето на р. Изворска, като тук се намира и най-голямата скала в региона. Екопътеката
включва основно два маршрута – „Момина скала“ и „Трите чучура“.
В с. Бойково през 2005 г. бе открит пансион за селски туризъм – „Вила Виел“.
Разположен е в едно от най-живописните кътчета на Родопите, на 1100 м н.в. и само на
23 км от гр. Пловдив. Базата разполага с 12 стаи, ресторант, лятна градина, басейн,
джакузи и охраняем паркинг. За любителите на туризма предлага разходки в планината,
планинско колоездене, бъги, посещения до параклиси, еднодневни екскурзии до
Пловдив, Бачковския манастир, Копривщица, Пампорово и др.
Селският туризъм – с възраждането на местните фолклорни традиции и обичаи и
стари, забравени, местни занаяти – е една добра перспектива за общината, съчетан с екотуризма. Необходимо е общинската администрация да картотекира характерни
естествени природни дадености, чешми, кладенци, както и културни паметници,
етнографски къщи и др., които биха могли да бъдат интересни обекти и уникални
туристически продукти за селския и екотуризъм, съчетани с културен туризъм.
Намирането на местни и външни инвеститори за изграждането на малки обекти за
настаняване – къщи за гости, на територията на общината би могло да ги превърне в
притегателни центрове за туристи от страната и чужбина.
3. Винен и кулинарен туризъм
Виненият туризъм е една от най-бързо развиващите се форми на специализиран
туризъм, която бележи значителен ръст в националния туристически продукт през
последните години. Не случайно българските производители на вина предлагат своята
продукция все по-успешно на международния пазар. Голяма част от тях откриха
дегустационни зали и предлагат на своите гости възможността да се насладят на
превъзходните качества, вкус и аромат на българските червени и бели вина. Всичко това,
съчетано с богатата българска култура и прекрасна природа, създава неповторими
преживявания на туристите, избрали един или друг винен маршрут. България, като
страна на древни култури и цивилизации, е наследила богати традиции в производството
на вина.
На територията на община ,,Родопи“ се намират следните винарски изби, в които
се осъществява винен туризъм:
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Винарска изба ,,Todoroff“, с. Брестовица;
Винарска изба ,,Villa Vinifera“, с. Брестовица;
Винарска къща „Бонини“, с. Брестовица;
Винарска изба „Нов живот“, с. Брестовица;
Винарска изба „Старата изба“, с. Първенец;
Винарска изба „Пълдин“, с. Брестник;
Винарска изба „Вила Юстина“, с. Устина.
Комплексът на Винарска изба ,,Todoroff“ е разположен в с. Брестовица, което се
намира на 130 км от София и 15 км от Пловдив и е известено с изключително
благоприятните си климатични и почвени дадености за производство на червени вина.
Комплексът се простира сред прекрасна природа.
Избата е основана от братя Андонови през далечната 1945 г., но е върната към
живот от Иван Тодоров през 2001 г., когато е напълно реконструирана. Сега избата е
приятно място, изградена е във Възрожденски стил и е оборудвана с всички модерни
технологии за производството на качествено вино. Залите за дегустации са изпълнени в
духа на българското село, а атмосферата, която цари в нея, ведно с разказите за виното,
носи чувството на единение с напитката на боговете. Винарска изба ,,Todoroff“ е добро
решение за прекарване на свободното време в компанията на истинските червени вина и
далеч от шума на големия град.
Избата е концентрирала усилията си в разработването и предлагането на малки
серии висококачествени червени вина. Тя е първата по рода си в България изба с бутиков
характер, предлагаща както уникални вина, така и специално отношение към продукта и
клиента.
Винарска изба „Villa Vinifera“ е построена през 1936 г. в село Брестовица. Това е
класически тип винарска изба с дадености за производство на висококачествени вина.
Състои се от: надземно отделение за преработка на гроздето и ферментация, отделение
за младите вина, подземие за стареене на виното, разположено дълбоко под земята и
осигуряващо необходимата постоянна температура и влажност целогодишно,
дестилаторно отделение. Производството се осъществява само в дървени съдове:
- линове за ферментация с обем от 1400 до 25 000 литра;
- бъчви с обем от 250 до 5180 литра.
Общият капацитет на избата е 480 тона годишно.
Винарска изба „Нов живот“, понастоящем собственост на РПК – с. Брестовица, е
създадена на 20 юли 1908 г. от 20 будни брестовичани, които полагат основите на
кредитно взаимоспомагателно дружество, което прераства в кооперация. Вече почти
столетие това предприятие е пример за непреходността на кооперативното движение у
нас. Произвежданото грозде и вино е разнасяло славата на брестовичани като майстори
винари по целия свят. Това е бил и е основен поминък за населението, носещ му добри
доходи. Не случайно Брестовица е била наричана „Малката Америка“.
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Бутиковата Винарска изба „Вила Юстина“ е разположена в покрайнините на
Родопската яка в с. Устина, на 26 км от Пловдив. Основана е в края на 2006 г. с идеята за
преработване на 300 тона грозде от собствени масиви в тероарни вина. Парк-лозето на
„Вила Юстина“ е разпложено в местността „Горката“, на 4 км от избата.
Мисията на „Вила Юстина“ е производство на качествени вина от Родопската яка
в съчетание с винен туризъм, в район с богато културно-историческо наследство и
прекрасна природа. Визитата във „Вила Юстина“ предоставя разходка на туристите по
„Пътя на виното“ в производствените помещения, посещение на парк-лозето и
дегустация на вина в дегустационната зала. Невероятните гледки, които разкрива кулата
на върха на лозовия масив, дегустацията на хубави вина и нощувката в Къща за гости
„Вила Юстина“ зареждат туриста и любителя на виното с положителни емоции и
желание да се върне отново.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм
Големият брой свети места, както и построените параклиси, църкви и манастири на
територията на община ,,Родопи'“, благоприятстват развитието на религиозния туризъм.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм
Пример за развитие на балнеоложки, СПА и уелнес туризъм е хотел ,,Беркут“,
който се намира в Родопския рид Чернатица, известен още като Родопската яка на
Пловдив, в непосредствена близост до с. Брестник, на 9,5 мин. от град Пловдив. Хотелът
е открит през 2006 г. и предлага чудесни условия за спортна подготовка на футболни
клубове, фирми, провеждащи обучения, хора, които искат да избягат от сивата градска
среда. СПА центърът към хотел ,,Беркут“ включва закрит басейн с топла вода, сауна,
парна баня, тангенторна вана и масажен кабинет. Пуснати в експлоатация са футболно
игрище на малки вратички и многофункционално игрище за тенис и волейбол. Игрищата
са изкуствено осветени.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни
На територията на общината е и Парк-хотел ,,Родопи“, разположен в живописната
местност ,,Върховръх“, на 40 км от гр. Пловдив. Базата дава възможност за развитие на
ловния туризъм и целогодишно обстрелване на екземпляри с високи трофейни
стойности. Освен екологичен, културен и ловен туризъм, тук може да се развива и
балнеоложки туризъм.
7. Планински и ски туризъм
Малките китни балкански селца на община „Родопи“ са любимо място на много
туристи за отдих и почивка. Близоста им до големия град, удобната инфраструктура,
свежият въздух и традиционната кухня привличат жителите и гостите на град Пловдив
през почивните дни.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
На територията на община „Родопи“ има 3 спортни зали, разположени в селата
Брестовица, Устина и Първенец; има също така 11 игрища и стадиони, разположени в
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селата Оризари, Брестник, Златитрап, Марково, Кадиево, Първенец, Устина, Цалапица,
Ягодово, Брестовица, Крумово.
В общината няма плувни басейни.
По Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. са обновени спортни
площадки на открито в с. Марково и с. Ягодово.
Парк-хотел ,,Родопи“ предоставя условия за целогодишна подготовка на спортни
отбори и провеждане на семинари, зелени училища, екскурзионни летувания.
9. Градски и развлекателен туризъм
Община „Родопи“ е един от учредителите на Икономическо обединение (клъстер)
„Пътят на Дионисий“.
Маршрут „Пътят на Дионисий“ започва от разклона на магистрала „Тракия“
(Международен път Е 80) при с. Калугерово, минава през района на общините
Пазарджик, Кричим, Перущица, Родопи, Куклен, Асеновград, Кърджали – към
Перперикон и Хасковските минерални бани и отново се влива в магистрала ,,Тракия“ при
гр. Хасково. Дължина на целия маршрут – 220 км.
Прилежащи местности и туристически маршрути за община ,,Родопи“:
Маршрути за винен туризъм:
- винарска изба „Вила Винифера“, с. Брестовица;
- винарска изба „Старата изба“, с. Първенец;
Маршрути за спортен, селски, еко и културно-исторически туризъм:
- с. Белащица – манастир „Св. Георги“.
Целта на проекта е да се популяризират природните и културни забележителности,
бита и традициите на хората от населените места, през които преминават маршрутите;
съвместяване и поставяне на бизнес основи на културното богатство с поминъка на
хората и създаване на нов, модерен и интересен такъв; създаване на инфраструктура и
структура за туристически направления, които ще бъдат регистрирани в ЕС и в
световните туристически агенции; създаване на работни места и съживяване на
икономиката в района; преструктуриране на земеделието и хранително-вкусовата
промишленост; развитие на лозарство и винарство, овощарство и консервна
промишленост, отглеждане на етерични култури и др.; развитие на енергийно земеделие;
хотелиерство; различни видове услуги – здравно обслужване, производство и продажба
на сувенири, битови услуги и др.; цялостно повишаване на благосъстоянието на
населението; разкриване и експониране на културно-историческото наследство.
10. Бизнес и конгресен туризъм
Големите хотели и комплекси на територията на община ,,Родопи“, като ,,Вила
Юстина“, хотел ,,Беркут“, парк-хотел ,,Родопи“ и др. предлагат идеални условия за
провеждане на фирмени мероприятия, семинари, бизнес и частни обеди и вечери.
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III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи
На територията на община „Родопи“ функционират 6 хотела, 2 мотела, 1 хотелска
база за селски туризъм, 4 пансиона за селски туризъм, 2 къщи за гости, 24 самостоятелни
стаи и 10 бунгала с общ брой легла за настаняване 616.
Община „Родопи“ разполага с леглова база, разположена както следва:
- Кукленско шосе – мотел с 20 легла;
- Белащица – пансион с 8 легла;
- Първенец – къща с 16 легла, къща с 6 легла;
- Върховръх – 2 хижи с общо 150 легла;
- Равнища – 2 бр. хотели със 100 легла;
- Ловна хижа – Бряновщица – 30 легла
- Хотел „Тодорофф” с. Брестовица – 24 легла
с. Брестник:
- Самостоятелни стаи „Боев“ – 20 легла
- Самостоятелни стаи „Бунара“ – 8 легла
- Семеен хотел „Бунара“ – 16 легла
- Хотел „Беркут“ – 30 легла
с. Бойково:
- Пансион „Вила Виел“ – 20 легла
2. Заведения за хранена и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
На територията на община ,,Родопи“ функционират 180 заведения за хранене и
развлечения.
3. Основни зони за отдих и туризъм
Освен откритите и поддържани исторически обекти, основни зони за отдих и
туризъм са съществуващите екопътеки, курортни селища, туристически паркове, хотели,
къщи за гости, туристически спални, къмпинг, хижи, стадиони, спортни зали, фитнес
зали, игрища, плувни басейни, спортни съоръжения на открито, за които е предоставена
информация в по-горе описаните точки.
4. Туристически поток
Община „Родопи“ е един от учредителите на Икономическо обединение (клъстер)
„Пътят на Дионисий“
Маршрут „Пътят на Дионисий“ започва от разклона на магистрала
„Тракия“ (Международен път Е 80) при с. Калугерово, минава през района на Общините:
Пазарджик, Кричим, Перущица, Родопи, Куклен, Асеновград, Кърджали - към
Перперикон и Хасковските минерални бани и отново се влива в магистрала "Тракия" при
гр. Хасково. Дължина на целия маршрут – 220 км.
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Прилежащи местности и туристически маршрути:
Община Пазарджик – маршрути за винен туризъм – Пазарджик, Септември
Маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм – Пещера –
светилището на Дионисий, Септември
Община Кричим – маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически
туризъм – Кричим, яз. Кричим, яз. Антоновци, Жребичко
Община Перущица – маршрути за винен туризъм – Винарна „Пълдин”
Маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм – Перущица
– църквата, крепостта Перистица, Червената църква.
5. Туристически продукт
Стимулирането на общински и регионални туристически продукти включва
дейности, свързани с популяризиране на туристическия продукт в общината, като част
от регионални туристически направления и съвместни продукти. Предвидените
дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка
са:
1. Популяризиране на местните туристически продукти на национално и
международно ниво.
2. Стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките
на общината.
6. Информационно обслужване на туристите
В населените места в община „Родопи“ са монтирани 21 броя информационни
пътепоказатели с информация за основните туристически маршрути, природни,
архитектурни, културно-исторически и археологически забележителности, разположени
на съответната територия или землище. Върху тях са монтирани информационни табели
с информация за направление, разстояние, координати на местните забележителности и
др. важни обекти.
Същите са изградени във връзка с реализиране на проект „Насърчаване и
подпомагане на туризма в община „Родопи“ чрез изграждане на спортни атракционни и
информационни пътепоказатели“ – Финансираща програма: „Програма за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г.“, МИГ „Тракийско-родопска яка“.
7. Туроператори и туристически агенти
Туроператори и туристически агенти, регистрирани на територията на община
„Родопи“:
- „Деми Травел“ ЕООД (регистрационен номер: РК-01-6691);
- „М Травел“ ООД (регистрационен номер: 5233);
- „ВЕРСО Травъл“ ООД (регистрационен номер РК-01-6480).
8. Туристически организации
Община „Родопи“ е член на Регионалната асоциация на общини „Тракия“, която е
учредена на 30.07.1997 г. като неправителствено, независимо и доброволно сдружение
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на общини. Днес това е едно от най-големите по територия и население регионално
сдружение на общини в Българи.
РАО „Тракия“ е посредник на общините членки в обмена на информация и добри
практики и има за цел да стимулира тяхното сътрудничество в разработването на проекти
и програми в подкрепа на местното самоуправление, да работи за повишаване на
ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните
отговорности и за разширяване участието на гражданите в местното самоуправление.
IV. ТУРИЗЪМ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
Съгласно приета и утвърдена структура на обща и специализирана администрация
на община „Родопи“.
2. Развитие на човешките ресурси в туризма
Развитието на човешките ресурси в туризма е свързано с реализирането на
планирани две мерки в Приоритет № 3. „Развитие на туризма, като стратгически
икономически отрасъл в община „Родопи“ от Общинския план за развитие на община
„Родопи“ за период до 2020 година, а именно:
Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща
инфраструктура към туристическите обекти в общината.
За привличането на туристопотока основната роля на общината се свежда до
създаване на условия за посещаване на основните обекти с туристически потенциал и
облагородяване на заобикалящата ги среда. В този контекст, предвидените дейности,
представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка, са:
3.1.1. Изграждане на основна инфраструктура към туристическите обекти в
общината;
3.1.2. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в
общината.
Мярка 3.2. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти.
Тази мярка включва дейности, свързани с популяризиране на туристическия
продукт в общината, като част от регионални туристически направления и съвместни
продукти. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция
в рамките на тази мярка, са:
3.2.1. Популяризиране на местните туристически продукти на национално и
международно ниво;
3.2.2. Стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в
рамките на общината.
Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично
сътрудничество за подобряване и развитие на туристическия потенциал на общината.
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В нея са предвидени мероприятия, свързани с разработването на устройствени
планове и схеми, промяна на предназначението на обекти, разработването и
изпълнението на стратегически документи планове.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
Един от секторите с висок потенциал за икономически растеж в община „Родопи“
е туризмът. Това създава възможност общината да се възползва от съвместните
маркетингови мероприятия, като развие туристически продукти на местна почва и ги
включи в регионалните туристически продукти на областта. Наличие на транспортна
инфраструктура в съчетание с големия туристопоток, насочен към околните общини,
който неизбежно минава през територията на община „Родопи“. Това създава
възможности за интензивно развитие на туристически обекти, тъй като практиката в
световен мащаб показва, че мерките за „отклоняване на туристи“ дават значително повисоки резултати от тези за първоначалното им привличане. Следва да се има предвид,
че от подобни мерки няма да пострада икономиката на съседните общини, тъй като
характера на туристическите услуги, които могат да бъдат предложени в рамките на
общината, са продуктово различни и ще имат характер на диверсификация на
туристическия продукт, а не на негов заместител. Така на практика община „Родопи“
може да се възползва от съществуващия туристически поток, като същевременно
разнообрази и подобри структурата и съдържанието на туристическия продукт, с който
се е наложила в региона.
Действията в посока развитие на сектора се благоприятстват и от развитието на
регионалния туризъм – през територията на общината минава основният поток от
туристи, който е сравнително стабилен през цялата година. Значителният потенциал за
развитие на алтернативни форми на туризъм стои неоползотворен. Недостатъчно
оползотворен е и уникалният термо-минерален ресурс на района, практиките за спортен
и селски туризъм и други.
4. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:







Силни страни

Слаби страни

Стимулатори на развитието

Ограничители на развитието

Общината е разположена във високо

развит район за планиране, какъвто е
Южен централен район;

Общината е разположена в близост до
голям административен, стопански и
културен център, какъвто е гр.

Пловдив;
Релефът на общината е изключително
разнообразен – от равнинен до
високопланински;

Общината се намира в зона на
относителен дефицит на валежи;
Влагоосигуреността на почвите в
равнинните и предпланинските части
е ниска и е под средната за страната;
Местоположението на планинската
част от населените места е такова, че
изисква много инвестиции в
инфраструктурата и съответно голям
финансов ресурс, за да се осигури по-
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Климатът също е разнообразен – от
континентален до високопланински;
Съхранена природа, включително
горска флора и фауна, както и
наличие на защитени територии;
Горският и земеделският фонд,
заедно с климатичните условия,
предоставят благоприятни условия за
развитие на горското стопанство,
животновъдството, билкарството и
производството на екологично чисти
продукти (картофи, ягоди, малини),
трайните насаждения и др.;
Голям потенциал за развитие на
туристически маршрути и на
защитените местности;
Общината има плодородна земя,
красива природа и богата история;
Селищната мрежа и пътищата са
сравнително добре развити и има
налична на жп линия и
инфраструктура в едната част на
общината;
Всички населени места са
водоснабдени, телефонизирани и
електро снабдени;
Общината има благоприятни
климатични условия, подходящи
почви и големи площи обработваема
земеделска земя за развитие на
селското стопанство;
Съществуват опит и традиции в
растениевъдството и
животновъдството;
Наличие на суровини за хранителновкусовата и парфюмерийнокозметичната промишленост;
Добре развита социална
инфраструктура, адекватна на
потребностите на населението;
























добър достъп и стандарт на живот на
живеещите в тази част на общината,
както и за развитието на туризма;
Намаляване на населението, ниски
доходи и жизнен стандарт;
Увеличаване на безработицата;
Амортизираща се инфраструктура и
недостиг на финансов ресурс за
поддържане на съществуващата и
изграждане на нова;
Амортизирана водопроводна мрежа;
Липса на канализация в цялата
община;
Ниска конкурентоспособност на
местните продукти от хранителновкусовата и дървообработвателната
промишленост;
Разпокъсаност на собствеността върху
земята и липса на крупни
земевладелци;
Неразработени туристически ресурси;
Ограничени финансови средства за
дейности в образованието, културата
и спорта;
Пътната мрежа в общината е
технически остаряла и има нужда от
спешни ремонти;
Амортизирана водопроводна мрежа с
висока аварийност и загуби;
Остър недостиг на финансов ресурс за
съществуващата и за изграждане на
нова техническа инфраструктура;
Ниската енергийна ефективност на
обществените сгради;
Доставките на интернет и кабелни
телевизии са монополизирани и са с
високи цени за потребителя;
Липсата на многофункционална
спортна зала;
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Липса на сериозни източници на
замърсяване на околната среда – на
въздуха и водите;
Наличие на богата флора и фауна и
защитени видове като предпоставки
за туризъм;
Качествено и навременно
административно обслужване на
бизнеса и населението;
Изградена техническа
инфраструктура;
Наличието на летище в общината с
възможност за реконструкция,
разширяване и превръщането му в
най-голямото карго летище за
Югоизточна Европа;
Нормално електроснабдяване на
общината;
Нормално водоснабдяване с питейна
вода на жителите на общината;
Осигурен достъп до интернет;
Активен пазар на недвижими имоти,
съпроводен с инвестиции;
Изградените производствени зони,
разположени в благоприятните за
това географски посоки;
Намалено замърсяване на въздуха
през последните години.







Недостиг на обекти за масов спорт и
развлечения на открито;
Нарастване на отпадъците в общината
и намаляване на капацитета на депата
за тяхното съхранение;
Инцидентно създадените
нерегламентирани сметища;
Липса на достатъчно поддържащи
микроклимата зелени площи и зони в
селата.

Възможности:
 Макроикономическа стабилизация;
 Създаване на пазар на земята;
 Кандидатстване по национални и международни програми, финансиращи
дейности по развитието на инфраструктурата, благоустрояването и
хигиенизирането на населените места и енергийна ефективност;
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Съхраняване и използване на биологичното разнообразие и екологичните и
природни дадености;
Прилагане на национални и регионални програми за трудова заетост;
Подобряване на структурата на земеползване чрез земеустройствени и
комасационни проекти в землищата, което заедно с пазара на земята ще създаде
възможност за по-уедрено земеделие;
Създаване на трайни насаждения с качествен посадъчен материал;
Възстановяване и активно използване на напоителните системи;
Изграждане на пазарна инфраструктура за пласмент на селскостопанската
продукция;
Създаване на система за научно и информационно обслужване на
селскостопанските производители;
Създаване на конкурентноспособни на международния пазар ферми в
животновъдството;
Стимулиране на създаването на малки и средни предприятия за преработка на
земеделска и животновъдна продукция;
Развитие на търговията;
Използване на европейските програми за развитие на общинската и регионална
инфраструктура;
Разширяване на сътрудничеството и формите на взаимодействие с НПО и
бизнеса;
Развитие на концесиите като форма за привличане на капитали.
Заплахи:
Общ икономически упадък, финансови кризи, лоша бизнес среда;
Задълбочаване на демографските проблеми и застаряване на населението;
Тенденция към бъдещо обезлюдяване на малките населени места;
Увеличаване на броя на безработните с основно и по-ниско образование;
Ограничен инструментариум на общинско ниво за въздействие на пазара на
труда;
Влошаване на качеството на техническата инфраструктура и липса на средства за
нейната поддръжка;
Зависимост на общинския бюджет от централната власт;
Загуба на интерес и слаба активност на обществеността, НПО и бизнеса за местно
развитие и усвояване на средства от европейските фондове и привличане на
инвестиции;
Нарастване на конкуренцията на съседни общини, големи градове, региони и
чужди страни по отношение на кадри, средства, заетост, инвестиции и др.;
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Да продължи влошаването на структурата на земеползване, раздробяването и
изоставянето на обработваемата земя поради липса на реален пазар на
земеделската продукция;
Неосигуряването на финансови средства за внедряване на нови технологии в
пречистването и опазването на околната среда;
Постепенно разрушаване на изключително ценни обекти на културното
наследство и реална заплаха за унищожение на някои от тях или части от тях;
Очакваната инвазия на китайския и европейския пазар ще застраши местните
производители;
Недостатъчно развити публично- частни партньорства;
Задълбочаване на тенденцията на обособяване на малки затворени натурални
земеделски стопанства поради ограничени физически, технически и финансови
възможности на частните стопани и липса на мотивация и икономически интерес
за сдружаване;
Съобразяване с изискванията и предизвикателствата на Европейския съюз.

V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
Формулирането на точните приоритети е очертано от визията и очакваното
развитие на общината. Това развитие е свързано с усилия за мобилизиране на всички
вътрешни ресурси на общината и привличане на външни инвестиции.
В Стратегията за развитие на туризма в община ,,Родопи“ са определени
приоритетни области, към които са адресирани и специфични цели и мерки, следващи
логиката на основната цел:
Приоритет 1: Развитие на туризма – опазване и експониране на културноисторическото наследство и съхраняване на околната среда.
Специфична цел 1: Превръщане на общината в търсена туристическа
дестинация;
Мярка 1: Реализация на стратегически и планови документи за развитие на
туризма в общината.
 Актуализиране на стратегията за развитие на туризма в общината.
Мярка 2: Развитие на възможностите за алтернативен туризъм – селски, екои културен туризъм.
 Участие на общината в регионални и национални туристически борси;
 Сключване на договори с утвърдени национални туристически агенции за
предлагане възможностите за туризъм в общината;
 Презентиране на възможностите за екотуризъм, спорт и отдих.
Мярка 3: Развитие на съществуващите и създаване на нови и комплексни
туристически продукти.
Мярка 4: Непрекъснат маркетинг и реклама на региона.
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 Изработване на рекламен туристически продукт на базата на културноисторическото наследство и възможностите за организиране на бизнес.
Мярка 5: Осигуряване на високо качество на услугите.
Мярка 6: Съхраняване на идентичността и устойчиво използване на културноисторическото наследство.
 Опазване, експониране, социализиране и популяризиране на културноисторическото наследство.
Мярка 7: Изграждане и ремонт на инфраструктурата, осигуряваща достъп до
курортните зони и обекти в общината.
Специфична цел 2: Запазване на екологичното състояние на общината.
Мярка 1:Въвеждане на програма за разделно събиране на отпадъци.
 Създаване на програма за опазване на околната среда и разделно сметосъбиране.
Специфична цел 3: Стимулиране на предприемачеството и създаване на
благоприятна среда за инвестиции.
Мярка 1: Стимулиране на местната икономическа активност и подобряване
на бизнес климата в общината.
 Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за целите
на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите.
Мярка 2: Разработване на механизми за поощряване на дългосрочните
инвестиции.
 Максимално оползотворяване на фондовете на ЕС;
 Административна подкрепа в изготвяне и реализация в инвестиционни проекти.
Мярка 3: Подкрепа за развитие на бизнес инфраструктурата.
 Инфраструктурно благоустрояване на терени.
Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура.
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на инженерна
инфраструктура.
Мярка 1: Реконструкция и изграждане на пътната инфраструктура на
общината.
 Рехабилитация на второкласни и третокласни пътища, ново строителство;
 Рехабилитация на общински пътища;
 Ремонт на пътни съоръжения.
Мярка 2: Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на
населените места.
 Проектиране и изграждане на резервоари за питейна вода;
 Проектиране и изграждане на довеждащи водопроводи и отклонения.
Мярка 3: Подобряване на канализацията в населените места, изграждане на
нова канализация и пречиствателни станции.
Мярка 4: Реконструкция и подновяване на уличната и тротоарна мрежа в
населените места на общината.
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Специфична цел 2: Благоустрояване на населените места от общината.
Мярка 1: Изграждане и ремонт на площади и места за отдих в населените
места.
 Благоустрояване и изграждане на зони за обществен отдих, зелени площи и
детски площадки;
 Изграждане и благоустрояване на паркови пространства в населените места;
 Рехабилитация и реконструкция на площади и улични мрежи в населените
места.
Мярка 2: Достъп до обществени сгради на хора с увреждания
 Подобряване на достъпа на хора с увреждания.
Мярка 3: Подобряване на състоянието на детски и спортни площадки и
изграждането на нови.
 Изграждане на детски площадки в селата от общината;
 Изграждане на спортни игрища в населените места.
Приоритет 3: Подобряване на качеството на жизнената среда – обновяване на
социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички.
Специфична цел 1: Развитие на социалната инфраструктура.
Мярка 1: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на
инфраструктурата за развитие на младежките и спортните дейности.

Изграждане и ремонт на общински спортни зали.
Мярка 2: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на
здравната инфраструктура
 Цялостен ремонт на здравните служби по населени места в общината.
Мярка 3: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на
социалната инфраструктурата.
 Ремонт, реконструкция и обновяване на сгради от социалната инфраструктура
на общината.
Мярка 4: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на
културната инфраструктурата.
 Ремонт, реконструкция и обновяване на читалищата в общината.
Мярка 5: Изграждане на система за квалификация и преквалификация на
безработните в съответствие с потребностите на икономиката и на съвременно
професионално ниво.
Приоритет 4: Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество.
Специфична цел 1: Развитие на трансграничното и междурегионалното
сътрудничество.
Мярка 1: Засилване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни
инициативи и проекти в областта на бизнеса, пазара на труда, търговията и
туризма.
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ОБЩИНА САДОВО
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Община Садово е ситуирана в Тракийското поле и това определя структурата на
селскостопанското производство. Тя се намира в близост до град Пловдив, като граничи
с общините: „Родопи“, „Марица“, Раковски, Първомай и Асеновград. Заема площ от 193
кв. км и представлява 0,17% от територията на страната.
Общината се състои от 1 град – Садово, обединяващ икономическите,
административните и културно-просветни функции, и 11 села – Ахматово, Богданица,
Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и
Чешнегирово. Населението на общината възлиза на 15 115 жители.
Достъпност:
Град Садово е на 18 км. от гр. Пловдив, на 28 км от гр. Първомай и на 15 км. от гр.
Асеновград.
Транспортна система:
През общината преминават два републикански пътни участъка – Републикански
път
I-8
и
III-804,
както
и
магистралната
железопътна
линия
към Димитровград, Свиленград и гръцкия град Александруполис.
Б. Природни ресурси:
Релеф
В община Садово релефът е изцяло равнинен, като общината е разположена близо
до р. Марица.
Климат
Климатът е умерен, като в станция Садово е измерена най-високата абсолютна
температура (+45,2 С) в България през 1916 г.
Водни ресурси – В община Садово няма минерални извори. Подпочвените води са
с добро качество. На територията на общината са разположени три реки – р. Чая, р.
Марица и р. Черкезица.
На територията на с. Моминско се намира небезизвестният за рибарите язовир
„Моминско“.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината:
В добро състояние.
Биоразнообразие и защитени територии:
В границите на община Садово попадат следните защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии:
- Защитена местност „Мъртвицата“, с. Поповица, обявена със Заповед № РД155/11.0.1978 г. на КОПС при МС (актуализирана със Заповед № РД-559/12.07.2007 г.) с
цел да се запази единственото по поречието на р. Марица и във вътрешността на страната
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естествено находище на бяла водна линия. Намира се в землището на с. Поповица и е на
площ от 1,0 ха.
- Природна забележителност „Фосилни находки“, селата Поповица, Ахматово,
Богданица, Селци, Езерово, Бяла река, Православен, обявена със Заповед №
36/11.01.1968 г. на МГГП;
На територията на община Садово попадат части от следните защитени зони,
включени в списъка от защитени зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, приет с РМС № 122/02.03.2007 г. : „Река Чая“ BG 0000194, „Река
Марица“ BG 0000578 и част от защитена зона за опазване на дивите птици „Марица –
Първомай“ BG 0002081, обявена със Заповед РД-909/11.12.2008 г. на МОСВ.
Природна забележителност е и местността „Малките острови“, обявена със
Заповед № 693/23.07.1987 г. на КОПС при БС с цел запазване на естествените
местообитания на колониално гнездящи птици – малък корморан, нощна чапла, малка
бяла чапла и др. Намира се в землищата на селата Милево, община Садово, с. Виница и
с. Мирово – Старозагорска област.
На територията на с. Катуница се намира вековно дърво – черна топола, с височина
30 м, обиколка 4,50 м, възраст 127 години. Тополата е обявена за природна
забележителност.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)
За общината е характерно отглеждането на най-добрите фъстъци, като това е найчесто срещаната култура, която се отглежда в тази част на страната. Освен фъстъци, на
територията на общината се отглеждат зеленчукови и овощни насаждения, както и много
видове зърнени култури.
В гр. Садово се намира първото професионално земеделско училище в България,
открито през 1883 г. и функциониращо днес като Селскостопанска гимназия, и първата
Земеделска опитна станция в страната, която днес, под името Институт по растителни
генетични ресурси „К. Малков“, е един от водещите научни центрове в областта на
селското стопанство.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
1.1. Археологически обекти
На 2 км югозападно от Садово има останки от праисторическо селище. Не са малко
и тракийските селищни могили. В селищната система на общината е открит един от найкрасивите седящи глинени идоли в българска национална съкровищница, сега
съхраняван във Виенския исторически музей. Характерни за региона са уникалните
находища на местна сива тракийска керамика. Богато е историческото наследство и от
римско време.

271
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

В землището на село Богданица има разкрито праисторическо селище. От
района на селското землище произхождат и 3 единични находки на следните монети
: Парион, драхма, архаичен тип (480 – 450 г. пр. н. е.), сребро – 1; Македония, Филип
ІІ Македонски (359 – 336 г. пр. н. е.), бронз, дребен номинал – 1 и Римска империя,
на град Топир - Каракала (211 – 217), бронз, дребен номинал – 1.
На територията на землището на с. Чешнегирово е разкрито славянско селище от
периода VII – VIII век. В селски двор в самото Чешнегирово е намерена бронзова монета
на гръцкия град Маронея, сечена в периода II – I в. пр. н. е. Също в самото село е намерен
и железен връх на стрела. В землището на селото е открит и почти изцяло повреден
римски крайпътен надпис, вероятно съставен на старогръцки език. В местността
„Кемера“ в чешнегировско землище е намерена продупчена сребърна средновековна
венецианска монета – грош, сечен от дожа Джовани Соранцо (1312 – 1328). Намерени са
и сребърен талер от времето на австрийската императрица Мария Терезия (1740 – 1780),
с емисия 1771 г., както и продупчена медна османска монета – мангър на султан Ахмед
III (1703 – 1730) от 1704 г., а също така и друга османска монета – златен алтън с голям
номинал, сечен от султан Абдул Хамид I (1774 – 1789), емисия 1774 г., също продупчена.
1.2. Религиозни храмове и манастири
Църквата „Свети Никола“, с. Катуница, е еднокорабна, покрита с каменни
плочи, осветена през 1834 г. От църквата произхожда един диптих „Богородица,
Христос и светци“ от XIX в., дело на зографи от Тревненската школа, който се
съхранява в иконохранилището при Пловдивската митрополия.
Над с. Поповица се намира местността „Аязмото“, където всяка година се прави
благотворителен курбан за здраве и успех. Там се намира малък манастир с изградена
чешма, от която тече планинска вода. В този манастир е живял известно време Васил
Левски — Апостола на свободата.
В село Поповица има 2 църкви — Православен храм „Св. Дух“ и Евангелистка
църква.
Храм „Св. Петка“, с. Чешнегирово и параклис „Свети Пантелеймон“.
Храм „Св. Георги Победоносец", с. Кочево, построен около 1887 г.
Храм „Свети Димитър“ в с. Селци, построен през XIX в. и обновен през 1934 г.
1.3. Фестивали и културни прояви
Последната събота или неделя на месец март в гр. Садово се провежда Празник на
фъстъка.
От 2017 г. в края на месец май в гр. Садово се провежда Фестивал на екологичните
храни. На него фермери, занаятчии и производители от цялата страна представят своите
натурални продукти, а лектори, специализирали в натуралното земеделие и
пермакултурата, учат желаещите как да се грижат по природосъобразен и хармоничен
начин за стопанството си. На фестивала се събират почитатели на чистите екологични
храни и напитки, последователи на биодинамичното земеделие и любители на сувенири
от естествени материали.
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От 2017 г. в края на месец май в гр. Садово се провежда Национален фолклорен
фестивал „Георги Пендов“, посветен на известния кларнетист, родом от Садово, който е
основател на прочутата Садовска народна група през 1951 г. Във фестивала участват
певчески, музикални и танцови групи от общината и областта, както музикални
формации от други райони на страната.
Всяка година на Гергьовден (6 май) в с. Болярци
се провежда събор край
едноименния параклис до селото.
Всяка година в с. Поповица през най-близката неделя до св. Дух се провежда събор,
50 дни след Великден.
Ежегодно през първата седмица на месец август (първата събота-неделя след
църковния празник Преображение) в с. Чешнегирово се провежда традиционен събор на
празника на изградения в близост до селото параклис „Свети Пантелеймон“.
Всяка година на 20 юли в с. Селци се провежда традиционният народен събор на
селото в чест на „Свети Пророк Илия“. Съборът започва с курбан до параклиса с името
на пророка и продължава на мегдана на селото с концерт и всеобщо хоро.
Всяка година се провежда и „Коледен концерт“ на площада на селото. В него
участват и млади и стари. Възпроизвежда се обичаят Бъдни вечер, има коледарска група,
пеят се песни и се раздават подаръци на по-малките от Дядо Коледа.
Културни институции:
1.4. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
Етнографски музей в с. Болярци.
На територията на община Садово функционират 12 читалища. НЧ „Христо
Смирненски – 1925 г.“, гр. Садово; НЧ „Пробуда – 1908 г.“, с. Поповица; НЧ „Наука –
1884“, с. Чешнегирово; НЧ „Просвета – 1932 г.“, с. Богданица; НЧ „Виделина – 1925 г.“,
с. Кочево, НЧ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Моминско, НЧ „Христо Ботев 1927 г.“, с.
Ахматово, НЧ „Христо Милев – 1930 г.“, с. Милево, НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“, с.
Караджово, НЧ „Пробуда – 1927 г.“, с. Болярци, НЧ „Просвета – 1898 г.“, с. Катуница (с
група по народни и спортни танци и функционираща библиотека), НЧ „Хр. Смирненски
1934 г.“, с. Селци, е създадено през 1934 г. Към него съществуват: женски народен хор
„Тракийски напеви“, ФГ „Нашенки“, обредна група „Традиция“ и още няколко временни
работни групи.
2. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
От 2012 година спортът в община Садово е във възход. Общинският младежки
спортен клуб „Тракиец“ привлича нови попълнения, в него може да се тренира
стрелба с лък, футбол, карате киокошин и тенис на маса. В различните клубове са
обхванати деца от всички възрасти до мъже и жени. Най-много са футболните
отбори – 5 на брой. Цялата спортна база се ползва безплатно и се поддържа от
общината. В община Садово има 2 стадиона (с. Катуница) – един основен и един
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тренировъчен и малка спорта зала към основния стадион. който разполага с два
терена – един за мачове и един тренировъчен.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости, туристически
спални, къмпинг, хижи;
Къща за гости Садово разполага с – 4 спални, 2 бани с тоалетни, външно барбекю,
(максимум 10 човека).
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ОБЩИНА СОПОТ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Общината е разположена в северната част на област Пловдив. С площта си от
56,003 кв. км заема 16-то място сред 18-те общините на областта, което съставлява 0,93%
от територията на областта. Община Сопот е една от най-малките общини в България,
като заема 4-то място отзад напред. Тя се намира на 5 км западно от Карлово.
Достъпност:
Транспортна система:
В южната част, от запад на изток, на протежение от 5 км преминава участък от
трасето на жп линията София - Карлово - Бургас. Успоредно на жп линията, но през
центъра на град Сопот, преминава и участък от 5,6 км от Републикански път I-6.
Б. Природни ресурси:
Релеф:
Община Сопот се намира в подножието на Централна Стара планина, на 500 - 510
м надморска височина. Южната третина на общината е разположена в северната част на
Карловската котловина, като релефът е равнинен със слаб наклон от север на юг. В
останалите 2/3 от територията на община Сопот се простират южните склонове на
Троянска планина (част от Средна Стара планина). Нейният най-висок връх Левски
(Амбарица, 2165,5 м) се издига в най-североизточния ъгъл на общината на границата с
община Троян.
Климат:
Климатът в община Сопот е преходно-континентален, мек и топъл.
Температурните инверсии са рядкост. Зимата е мека при средна януарска температура
около 0°C – -1°C. Средногодишният брой дни със снежна покривка е 20 - 25. През лятото,
което е умерено топло, има 60 дни със среднодневна температура около 20°C. Валежите
са умерени – около 653 мм/м² средногодишно, с летен валежен максимум 217 мм/м² и
зимен валежен минимум 116 мм/м².
Водни ресурси:
От Троянска планина в южна посока се спускат няколко малки реки и дерета, като
водите на някои от тях достигат до река Стряма, а на останалите на 100% се включват в
изградени напоителни канали. Най-голяма от тях е Манастирска река, която извира при
хижа „Добрила“, минава западно от Сопот, напуска пределите на общината и се влива
отляво в река Стряма. На територията на общината има 4 микроязовира.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината:
Екологичното състояние на природните ресурси е добро, по европейски проекти са
изградени нов водопровод, канализация и пречиствателна станция за отпадни води.
Биоразнообразие и защитени територии:
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Южните склонове на Стара планина са покрити с бук, габър, бор (бял и черен),
акация и смърч. В градска среда растат явор, ясен, топола, липа, акация, туя, кипарис. В
котловината се срещат: сърна и дива свиня, а в резервата „Централен Балкан“ – елен и
дива коза.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)
Най-големи площи са заети от маслодайна роза, лозя и овощни градини.
Останалите земеделски култури са слабо представени.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
1.1. Архитектурно-исторически забележителности
Крепостта „Аневско кале“ („Ахиево кале“) е разположена на южния склон на Стара
планина на надморска височина от 850 метра. На няколко километра на юг от рида, на
който се намира крепостта, протича река Стряма. Крепостта отстои на по-малко от 4 км
от с. Анево, на около 2 км от края на град Сопот (по автомобилен път с кола и по
екопътека до върха). Тя е сред най-запазените крепости в страната. Останките от
крепостните стени достигат височина от 12 до 14 метра. В миналото стената е ограждала
двор от 5 декара. Изградена е по време на Второто българско царство. Крепостта се
споменава в пътеписа на Иван Вазов „Един кът от Стара планина“. Аневското кале е
задълбочено проучвано. При археологическите разкопки в района на крепостта, които
започват още през 1983 г., е установено, че в крепостта се е намирал манастирски
комплекс с църква (с др. 2 църкви). Манастирът в подградието е бил разположен върху
по-стари останки на манастир от V век. На мястото на подградието и самата крепост са
открити следи от живот и укрепления още от времето на Античността (I – V в.) и Ранното
Средновековие (VII – Х в.). Археолозите смятат, че крепостта в този си вид е започнала
да съществува през първата половина на XII в. и е престанала да се използва в края на
XIV век. Крепостта „Аневско кале“ все още е недостатъчно разработена като
туристически обект с национално значение. Необходима е мащабна държавна програма
за трите забележителности: Римска пътна станция, средновековна църква и крепост
„Ахиево кале“.
1.2. Религиозни храмове и манастири
На територията на община Сопот има два манастира – „Свети Спас“ и Девически
манастир (метох), църквите: „Св. Св. Петър и Павел“ и „Въведение Богородично“;
параклиси „Покров Богородичен“ и „Св. Георги“.
1.3. Фестивали и културни прояви
- Освобождението на Сопот от ген. Карцов – 1877 г.;
- Празник „Вино и любов“ през месец февруари;
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- Вазови празници, посветени на годишнината от рождението на Патриарха на
българската литература – 9 юли: детско утро, поетична вечер, литературен конкурс и
конкурс за детска рисунка, връчване на ежегодната национална литературна награда
„Иван Вазов“ на изявени български творци;
- Празник на община Сопот – 5 септември – годишнина от указа за възстановяване
на общината;
- Ден на будителите;
- Ден на християнското семейство;
- Коледа – богата музикална и културна програма на площада.
1.4. Културни институции
Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища:
- НЧ „Ив. Вазов 1871“ с 6 самодейни колектива: мъжка вокална група „Сопот“,
женска фолклорна група „Незабравка“, младежки драматичен театър „Матей Икономов“,
младежки танцов състав „Копсис“, женска група за класически песни и танцов състав за
възрастни.
- Къща-музей „Иван Вазов“ – паметник на културата с национално значение, с три
подобекта: Девическо (Радино) училище, Етнографски и занаятчийски център и Дядо
Стояновата воденица.
Богатият фонд, с който разполага къщата музей „Иван Вазов“, припомня найважните периоди от живота на писателя: от детството му в Сопот, където завършва
основното си и класно образование, дейността му на помощник-учител в Калофер при
даскал Ботьо Петков, както и учението му и в Епархийското училище в Пловдив при
Йоаким Груев. Изложените ръкописи представят богатото му литературно творчество.
Литературните постижения на големия поет оставят в сянка изключителните му заслуги
към българския туризъм. Далеч преди 1895 г., когато е осъществено първото
организирано изкачване на Черни връх, Иван Вазов заедно с група от тогавашния елит
на София от Княжево през Златните мостове достига до Витошкия първенец. Но не само
тази планина, а още Рила, Родопите, Средна гора, Вискяр и още редица други райски
кътчета е посещавал и описвал той. Ще цитираме само споделеното от него след
посещение в Швейцария: „Пътувал съм из Швейцария, гледал съм Алпите със сините им
езера с вечните ледници на чуките им, възвисили челата си непостижимо в небесата.
Чужда ми е тази природа и аз съм чужденец ней. Дивил съм се, но не съм я обичал. А
България? Всичко ми е родно, близо до сърцето и душата. Всяка горичка, долинка,
канара, връх ми говорят на език понятен, чувствам, че те са мои, наши български, и аз
съм техен, почти плът от тяхната плът, един въздух и едно слънце са ни сраснали... Всяка
нейна красота ми е тъй скъпа, всяко нейно величие е по-велико от мен и ме прави да се
гордея.“
Паметникът на Иван Вазов се намира в центъра на град Сопот. Той е разположен
на площада в непосредствена близост до къща-музей „Иван Вазов“.
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Дядо Стояновата воденица е един от най-посещаваните културно-исторически
обекти в град Сопот. Воденицата, описана от Иван Вазов в романа му „Под игото“, се
намира в близост до пътя, който води към началната станция на седалковия лифт, в
северозападната част на Сопот, на около 150 м южно от портите на манастира „Св. Спас“.
Девическото (Радино) училище е завинаги обезсмъртено в романа „Под игото“ на
Иван Вазов чрез неговата героиня – възрожденската учителка Рада Госпожина. Днес то
е музей с експозиция, посветена на развитието на училищното и образователното дело в
град Сопот. Тя показва реставрирания интериор на автентична класна стая от
Възрожденската епоха. Музеят е още дом за постоянната изложба, озаглавена „Вазовия
Сопот“, дело на племенницата на Вазов – Бинка Вазова.
Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафь“ е разположен в две
възрожденски къщи в центъра на града. Етнографският център се стопанисва от Къща
музей „Иван Вазов“ и Сдружението на сопотските майстори и ценители на
художествените занаяти. В Етнографския център гостите могат да разгледат четири
етнографски сбирки.
В съседната къща – „Бъдината“, пред посетителите се разкрива гостна стая в
градски стил от епохата на Възраждането, отразяваща духа на новото време, проникнал
зад високите дувари на домовете на българите. На първия етаж бил дюкянът, където
стопанинът майсторял стоката и въртял търговия. Тук може да видите и ако желаете, да
си закупите за спомен или подарък някое красиво изделие, сръчно изработено от някой
майстор за вас. Талантът и духът на старите майстори се поддържа жив в Сопот.
Местните художници и занаятчии и днес продължават да обогатяват българските
традиции. В школа „МайсторчЕта“ майстори безвъзмездно обучават в своите занаяти
деца от гр. Сопот, гр. Карлово и околностите. През летния сезон тук се организират
занимания по занаяти за деца и гости на града. Посетителите могат да наблюдават
демонстрация на занаяти (пирография, тъкане, металогравюра, металопластика,
дърворезба, дървопластика) и да изпробват наученото. Всеки гост може да облече
народна носия и да се снима, както и да вземе участие във възстановка на народни
обичаи.
Паметникът на Васил Левски се намира малко над площада на града, на мястото
на някогашната къща на Тодор Кошников – председател на революционния комитет в
Сопот, основан от Васил Левски. Под барелефа е поставена плоча с думите на Апостола
„Ако спечеля – печеля за цял народ! Ако загубя – губя само мене си!“
Мемориалният комплекс на генерал-лейтенант Георги Вазов и генерал-майор
Владимир Вазов е дело на скулптора Дишко Дишков. Мемориалният комплекс е съставен
от бюстовете на двамата български генерали, представени във военните си униформи.
Той се намира на главния булевард, точно преди площада, ако се идва от София.
Паметниците се виждат от самият път.
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2. Екотуризъм: велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм.
По южните склонове на Стара планина е изградено трасе за планинско колоездене
и клуб за парапланеризъм „Скай номад“, който организира републикански, европейски
и световни първенства по този красив спорт.
Лифт Сопот – е най-дългата пътническа седалкова въжена линия в България –
3990 м. Състои се от две части: Първата започва от покрайнините на град Сопот, близо
до Сопотския манастир „Възнесение Господне“ (557 м н.в., І станция) и достига в
местността „Почивалото“ (1389 м н.в., ІІ станция), като преодолява денивелация от 832
м. Построен е през 1980 г., дължината му е 2630 м, а времето за пътуване – 22 мин., при
скорост 2 м/с. Капацитетът на участъка е 300 души на час, а броят на седалките – 101.
Сопотският водопад е висок около 15 м, като образува два големи пада на водата.
При водопада има изградена малка беседка с пейки и покрив, както и обособено място
за огнище. Изходна точка за водопада е манастирът „Възнесение Господне“ („Свети
Спас“), който се намира отдясно на началната станция на сопотския лифт. В района е
много подходящо за пикник, като на много места има обособени огнища. Цялата
разходка от манастира до водопада и обратно ще ви отнеме около 1 ч. спокойно ходене
пеш.
3. Винен и кулинарен туризъм:
На територията на общината е изградена винарска изба „Трагата“, а на няколко
километра е „Шато Копса“. Тези два винарски комплекса предлагат не само хотелиерски
и ресторантьорски услуги, но и дегустации и проследяване на процеса на производство
на виното.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм
Обектите на този вид туризъм са църквите „Св. Св. Петър и Павел“ и „Въведение
Богородично“, манастирите „Свети Спас“ и Девическия манастир (метох), параклисите
„Покров Богородичен“ и „Св. Георги“, които са много посещавани от туристически
групи и индивидуални туристи, особено в празнични дни.
Сопотският мъжки манастир „Възнесение Господне“ („Свети Спас“) се намира
на около 1 км северозападно от град Сопот, в близост до главната – начална станция на
седалковия лифт. Разположен е в подножието на Стара планина и на левия бряг на река
Манастирска. Днес наименованието „мъжки“ е само нарицателно, останало от миналото,
през голямата част от което обителта е билка мъжка, като сега в действителност е женска.
До наши не са достигнали убедителни доказателства – или все още няма разкрити
такива, които да свидетелстват за точното време на основаване на този манастир. Според
предания той е наследник на намирал се в сопотския район средновековен манастир „Св.
Троица“, съществувал до XI-XII в. Възникването на Сопотския манастир се свързва със
средновековната крепост Копсис (дн. Аневско кале), която през 20-те години на XIV в. е
била столица на местния владетел деспот Войсил (брат на цар Смилец).
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По време на османското робство Сопотският манастир „Свети Спас“ е крепител на
българския дух и книжовна традиция. Още с основаването в него съществува
скрипторий, от който са оцелели няколко десетки книги, най-старата от които от 1480 г.
Освен развиваната дейна книжовна дейност, в обителта функционира и килийно
училище и певческа школа. За техен основател се сочи йеромонах Никодим (през 1737
г).
Възстановяването на манастирския комплекс, в резултат на което го виждаме в
днешния му вид, започва през 1879 г. През втората половина на XX в. манастирът е
превърнат в женски. Понастоящем Сопотският манастир „Св. Спас“ е действаща
девическа обител.
В архитектурно отношение той представлява комплекс от съборна църква и
жилищни и стопански сгради.
Сопот е бил важно средище в дейността и на Васил Левски. На 7 декември 1858 г.
той приема монашеството и името Игнатий в Сопотския манастир „Св. Спас“ под
мантията на йеромонах Кирил. Пак в този манастир Левски създава първия монашески
революционен комитет още през 1869 г. с председател игумена отец Рафаил, приятел на
Апостола. През 1869 г. е създаден и Сопотски революционен комитет. При посещенията
си в този край Апостолът винаги е предпочитал да пребивава и да се среща с майка си в
Сопот, а не в родното си Карлово.
Възрожденската църква „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, която е енорийски
храм, се намира в централната част на град Сопот. Разположена е в южното подножие на
историческия хълм „Трапето“ и в непосредствена близост до Сопотския девически
манастир (метоха). Със своя внушителен външен вид, тя е една от най-представителните
сгради на църковното строителство по българските земи.
Този забележителен храм е изграден през 1846 г. под ръководството на майсторстроител Никола Христов Троянов (1775 – 1862), представител на късния бароков стил в
Брациговската архитектурна школа. Църквата „Св. Св. Петър и Павел“ е типичен пример
на проявление на възрожденските стремления на будните по онова време жители на
подбалканския град Сопот. Както е известно, в средата на XIX в., след издаването на
Гюлханския хатишериф (1839 г), който дава свобода на религиите, икономическото
замогване и културното развитие, както и нарасналото национално самочувствие на
населението дават отражение най-вече в църковното строителство. През Възраждането
Сопот изживява стопански и културен разцвет.
В архитектурно отношение църквата „Св. Св. Петър и Павел“ представлява голяма
трикорабна безкуполна псевдобазилика с три апсиди, без притвор, но с аркадно
преддверие от запад (нартика) и два портика над входовете от север и юг. Тя впечатлява
с внушителните си външни размери: дължина – 36 м и ширина – 18 м.
Средновековният манастир е разположен в южното подножие на крепостта
„Аневско кале“, която се намира на 3,70 км северозападно по права линия от центъра на
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град Сопот. Твърдината е кацнала върху непристъпно скалисто възвишение от южния
склон на Стара планина на 920 м надморска височина.
Сведения за съществуването на средновековния манастир в долното подградие на
крепостта Аневско кале получаваме от археологическото проучване, направено под
ръководството на археолога Иван Джамбов. В проучената площ от около 1,5 дка в тази
част на крепостта са разкрити основи на манастирски комплекс с църква – №3
(номерирана е според времето на откриването й). При разкопките е установено, че
средновековният манастир е изграден върху останките на по-ранен манастир – от V-VI
век.
Проведените археологически разкопки, при които са разкрити основите на
средновековния манастир, спомагат да се изясни почти целия план на манастирския
комплекс. По план съборният храм представлява еднокорабна и едноапсидна сграда, с
притвор от запад. Градежът й е от ломени камъни със спойка от бял хоросан, като са
използвани и тухли. Стените на църквата, достигащи височина до 0,80 м, са запазени
благодарение на направена след разкриването им консервация, за разлика от другите
манастирски сгради.
Вероятно средновековният манастир при Аневско кале е разрушен заедно с града
Копсис по време на османското нашествие по тези земи.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм – няма.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни – няма.
7. Планински и ски туризъм
Наличието на Пътническа въжена линия, отвеждаща туристите до 1200 м височина,
обуславя създаването на туристически маршрути до многобройните близки и далечни
хижи по билото на планината: „Незабравка“, „Добрила“, „Дерменкая“, „Козя стена“,
„Васил Левски“, „Хубавец“, „Балкански рози“, „Рай“ и много други, разположени в
близост до Сопот.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
На територията на град Сопот съществува огромен спортен комплекс, собственост
на ВМЗ АД, който развива най-вече футбол: детска и юношеска школи и мъжки отбор,
играещ във В – окръжна група.
9. Градски и развлекателен туризъм
Туристически маршрут „По стъпките на Вазов и неговите герои“, който обхваща
всички исторически и културни забележителности на града.
10. Бизнес и конгресен туризъм – няма.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи
На територията на община Сопот съществуват 3 хотела, 1 мотел, 14 къщи за гости,
1 пансион и 1 хижа, с общ капацитет 280 легла, с категории от една до три звезди.

281
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

Хижа „Добрила“ разполага с 50 места. Туристическа кухня, бюфет и механа.
Хижата е разположена в Национален парк „Централен Балкан“ на седловината между вр.
Добрила и вр. Амбарица. Надморската височина на областта е 1804 м. Хижата граничи с
два от най-красивите резервати в „Централен Балкан“ – „Стенето“ от северозапад и
„Стара река“ на югоизток. Построена е от туристите от град Сопот през 1928 год. Покъсно е опожарена и изградена от камък през 1932 – 1933 год. Хижата и едноименният
връх са наречени на легендарния Добрил войвода. В района на тази стара хижа през 70те и 80-те години на миналия век са изградени множество бунгала.
Има построена и нова част – масивна нова сграда с централно парно отопление,
разположена в непосредствена близост до хижата. В нея има 16 тройни стаи, от които 8
стаи със собствени санитарни възли и бани и 8 стаи с общ. Механа с традиционна
българска кухня, бар, камина и барбекю за чевермета по заявка. Предлага сателитна
телевизия и високоскоростен безжичен интернет на територията на целия комплекс.
Комплексът е подходящ за обучения, семинари, тиймбилдинг, зелени и бели училища.
Организиране на семейни и бизнес празненства, сватби, рождени дни и партита. Идеално
място за индивидуални и групови почивки.
През по-голямата част от годината до комплекса се стига лесно благодарение на
въжения лифт от град Сопот. През зимата достъпът до него се осъществява чрез
атракционно извозване със снегоход „Ратрак“ по 8 – 10 човека на курс от втора станция
на въжения лифт. Хижа „Добрила“ е изходен пункт за хижа „Дерменка“ и хижа „Васил
Левски“ през върховете Амбарица, Купена и Костенурката през зимата или подсичайки
ги през лятото през местността „Топалица“. Част от маршрута попада в резерват. Пункт
от европейския маршрут Е3. Природата около хижата е неописуемо красива.
2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.: Ресторанти – 2, пицария – 1, кафе-аперитив – 2, кафересторант 1, кафене – 2, снек-бар – 1, с общ капацитет около 700 места.
3. Основни зони за отдих и туризъм: градска и планинска, с описаните по-горе
обекти.
4. Туристически поток
Туристическият поток е непостоянен, интензивен в празничните и почивните дни
и в периода на ученическите екскурзии – април, май и юни.
5. Информационно обслужване на туристите – Изграден е павилион за
туристически информационен център, който е в процес на разработване.
6. Туроператори и туристически агенти – в общината работи само една
туристическа агенция „Интервали 2020“.
7. Туристически организации – Създаден е Общински съвет по туризъм.
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
Създаден е и действа от възстановяването на общината Консултативен съвет по
въпросите на туризма, в който членуват хотелиери, ресторантьори и бизнесмени.
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Председател е кметът Д. Дойнов, а секретар – зам.-кмета Н. Новаков. Този съвет заседава
най-малко два пъти годишно и подпомага организационно и ресурсно всички
туристически, културни и спортни прояви в община Сопот.
2. Въздействие на туризма за развитието на общината
Туризмът влияе много силно върху развитието на общината, за съжаление все още
не са достатъчно разработени природните, културните и историческите дадености на
нашата община.
3. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
- Силни страни – географското положение на общината, историческите и
културните обекти, които имат национално значение.
- Слаби страни – липсата на сериозна и мащабна подкрепа от националните
туристически и културни институции и недостатъчни средства за развитие поради
скромния бюджет на община Сопот.
V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
Необходима е национална програма за разработване и функциониране на
туристическите обекти и проучване и възстановяване на трите исторически обекта:
Римска пътна станция, Средновековна църква и крепостта „Ахиево кале“ над с. Анево.
Нужно е разбиране и от Областна администрация – Пловдив, тъй като тези
национални паметници се намират на нейна територия.
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ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИ НАЦИЯ
А. Географско положение
Достъпност:
Транспортна система
- пътища, жп транспорт, въздушен транспорт
Според йерархичната система от градове-центрове, обоснована в Националната
концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., гр. Стамболийски
попада в четвърто ниво от избрания модел за урбанистично развитие – умерен
полицентризъм. Четвъртото йерархично ниво са малки градове с микрорегионално
значение за територията на групи общини. Стамболийски и още няколко града като
Сопот, Хисаря, Ивайловград, Ракитово, Септември и др. са посочени от 4-то ниво, но
реално те са на границата между 4-то и 5-то ниво. В зависимост от бъдещото им развитие
под влияние на редица фактори те могат да останат в 4-то ниво или да загубят своето
значение и да отпаднат в 5-то ниво.
Община Стамболийски се намира на 8 км южно от автомагистрала „Тракия“. През
нейната територия преминават два третокласни пътя: III–375 (Пещера - Девин) и ІІІ-866
(Смолян - Девин - Кричим - Стамболийски). Дължината на третокласните пътища в
рамките на общината е 14,5 км. Пътната настилка на тези пътища е в добро състояние.
Друг път със стратегическо значение е II (София - Пловдив), минаващ по северната
граница на общината. Той осигурява връзката с общините Пазарджик, „Родопи“ и
Пловдив.
Транспортната връзка до населените места в община Стамболийски се извършва
чрез общинска пътна мрежа, чиято обща дължина на територията на общината е около
20 км. Състоянието на настилката по тези пътища не е на задоволително ниво. Част от
нея е изградена от паваж. Необходими са сериозни инвестиции за подобряване на
качеството и сигурността на общинските пътища.
През територията на общината (гр. Стамболийски и с. Триводици) минава една от
главните жп линии в страната – жп линията София - Пловдив - Свиленград. През гр.
Стамболийски и с. Куртово Конаре минава и жп линията Пловдив - Пещера.
Двете жп гари в общината изпълняват както пътнически, така и товарни функции.
През 2014 г. стартира реконструкцията на жп линията София - Пловдив в участъка
Септември - Пловдив. В края на 2017 г. основната жп артерия бе напълно модернизирана,
вкл. на територията на Община Стамболийски. Новият железен път позволява скорост
до 160 км/ч на пътнически подвижен състав (200 км/ч за подвижен състав с накланящи
се кошове) и до 120 км/ч за товарен подвижен състав.
Въздушен транспорт в община Стамболийски няма.
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Б. Природни ресурси:
Релеф

Община Стамболийски е разположена в югозападната част на ПазарджишкоПловдивското поле, което заема западната част на Горнотракийската низина,
представляваща обширна алувиална низина, образувана в неогена и кватернера.
Надморската височина в общината варира от 176,4 м по поречието на р. Марица в
землището на гр. Стамболийски до 442,5 м – в. Широки връх в землището на с. Ново
село. Релефът е предимно равнинно-низинен с незначителен наклон към р. Марица, а в
западната част от общинската територия – хълмист. Обусловен е от вдадените в
Горнотракийската низина остатъчни подножни височини от стъпаловидния профил на
северния Родопски склон – Бесапарските ридове. Те представляват заоблени мраморни
хълмове с характерни за повърхностния карст релефни форми – карни полета. Разделени
са от система от ували, валози, сухи долини и от общия пролом на реките Въча и Стара
река между гр. Стамболийски и с. Куртово Конаре. За разнообразието на релефа
допринасят долините на протичащите през общинската територия реки – р. Марица,
тангираща северната граница на общината, долните течения на реките Стара река и Въча
с притоците си, както и множеството напоителни канали и рибарници.
Средната надморска височина е около 206 м.
Климат
Климатът в община Стамболийски е с характеристиките на преходноконтиненталната климатична област, характеризираща се със значително мека зима и
сравнително сухо лято. Снежната покривка е тънка – от 4 до 10 см, образува се най-рано
през втората половина на месец ноември и се задържа най-късно до втората половина на
месец март. Средногодишната температура е 12ºС, средногодишната минимална е 6,5ºС,
а максималната е 18ºС. Вътрешногодишният ход на валежите е с два максимума (юли и
ноември) и два минимума (август и февруари). Средногодишната сума на валежите е
малка – около 540 мм, поради попадането на общинската територия във валежна сянка.
Преобладаващи са западните ветрове със средна скорост от 1,5 до 2,5 м/сек.
Температурните инверсии, основно по поречието на р. Марица, са с изключително
висока честота – около 80% през зимния период. Средно около 30 дни годишно са с
мъгли. Тези две специфики на микроклимата в съчетание с преобладаващите слаби
ветрове ограничават естествената вентилация на територията. В агроклиматично
отношение климатът е умерено горещ, засушлив до много засушлив.
Делът на засушливото време през летния период (юли и август) е значителен –
около 40%.
Средногодишните валежи са 524 мм (при средни за страната 650 мм.) с летен
максимум 148 мм. Относителната влажност на въздуха е между 55% през август – най‐
сухият месец и 83% през месец януари и декември. Денонощните колебания на
влажността са по‐малко – между 90% в сутрешните и 75% – в обедните часове.
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Водни ресурси

Основните повърхностни течащи води на територията на община Стамболийски са
реките Марица, Въча и Стара река, както и множество напоителни и отводнителни
канали. Те са от водосбора на река Марица, чийто басейн се намира в екорегион № 7
„Източни Балкани“ в Източнобеломорския район за управление на водите.
Подхранването на реките е дъждовно-снежно с летен минимум на маловодието през
септември, началото на пълноводието е през февруари, а максимумът – през април.
Водите им се използват за напояване и промишлено водоснабдяване. Река Марица
тангира северната граница на общината и е главната дренажна артерия на територията.
Тя е най-голямата река на Балканския полуостров и най-пълноводната в България. Води
началото си от Маричините езера в Рила и има около 100 по-значителни притока. В
Тракийската низина, след гр. Пазарджик, р. Марица тече бавно и по-близо до Родопите
– по южния край на низината, в широко песъчливо корито, като прави множество ръкави
и острови. Крайречните лъки се заблатяват от ръкавите на притоците й. Коритото на
реката е изградено от алувиални наслаги, представени от глинести пясъци, пясъци и
чакъли и при високи води слабо се деформира. Отделни участъци от река Марица,
прилежащи на общинската територия, са коригирани с подпорни стени. Река Въча извира
от в. Каинчал в Родопите. Има многобройни притоци с дълбоко врязани в родопския
масив долини. От гр. Девин р. Въча тече в широк пролом. Горното и средно течение на
реката е добре залесено. В долното си течение, на територията на община Стамболийски,
р. Въча тече бавно в широко песъчливо корито, укрепено с водозащитни диги. Навлиза
от юг в землището на с. Куртово Конаре и тангира югоизточната общинска граница.
Протича източно от населеното място в посока североизток и преминавайки западно и
северно от с. Йоаким Груево, напуска общинската територия. Влива се в р. Марица в
землището на с. Кадиево, община „Родопи“. Стара река води началото си от подножието
на в. Баташки Снежник. Тече в дълбока красива долина, която при Баташката и
Пещерската котловини се разширява. На територията на община Стамболийски навлиза
от юг с посока север в землището на с. Ново село. Протича източно от населеното място
и приемайки североизточна посока, се влива в р. Марица. Коритото на реката е
коригирано с водозащитни диги. Стоящите повърхностни води са представени от едно
естествено езеро (в землището на с. Йоаким Груево) и няколко рибарника, като с позначителна площ е рибовъдната база на Института по рибарство и аквакултури (в
землището на с. Триводици). Хидромелиоративните съоръжения на територията на
община Стамболийски са в активите на „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Марица. Те
са в сравнително добро експлоатационно състояние и са предпоставка за устойчиво
развитие на селскостопанския сектор в общината.
Липсват естествени или изкуствени водоеми на общинската територия.
Водоснабдяването на населението се извършва от собствени водоизточници,
изключително чрез помпени станции. Водоснабдителната мрежа е стара, с
азбестоциментови тръби и често аварира. Водоснабдеността на населените места е около
98%.
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Хидромелиоративната мрежа е сравнително добре организирана, но остаряла и зле
поддържана.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината

Околната среда в община Стамболийски се отличава с естествено разнообразие и
силно изразена съхраненост на природните дадености. Това е от изключително значение
за отношението към природата, гарантиращо непрекъснат стремеж към осъществяване
на дейности, подпомагащи опазването на природната среда чрез разумни и постоянни
грижи за въздуха, водите, почвите, защитените територии и биологичното разнообразие.
През 2013 г. в община Стамболийски стартира изпълнението на проект
„Канализация и ПСОВ община Стамболийски“ за гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево
със средства по „ОПОС 2007-2013“.
Реализацията на инвестиционните намерения за изграждане на селищни
пречиствателни станции и канализационни мрежи са едни от важните мероприятия за
опазване на водите от замърсяване, наред с контрола и поддръжката в техническа и
експлоатационна изправност на пречиствателните станции.
Канализационните мрежи на населените места от останалите общини в областта са
без изградени пречиствателни станции за третиране на битово-фекалните отпадъчни
води.
Отпадъчните води заустват в прилежащите дерета, реки и отводнителни канали,
притоци на река Марица без пречистване.
На територията има и селища, където няма изградена канализационна мрежа (Ново
село). Това създава предпоставки за замърсяване на подземните и повърхностните води
и влошаване на екологичната обстановка в района. В рамките на териториалния си
обхват РИОСВ – Пловдив осъществява контрол на: обектите, формиращи отпадъчни
води; обектите, формиращи отпадъчни води с емисии на опасни и вредни вещества;
изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за ползване на
водни обекти за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и
комплексните разрешителни, издадени по ЗООС, в т.ч. собствения мониторинг на
обектите. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти, има
изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Министъра на
околната среда и водите.
Промишлените предприятия, ползващи водни обекти, се проверяват и се извършва
лабораторен контрол задължително 2 пъти годишно.
По-голямата част от обектите притежават разрешително за заустване на
отпадъчните води или Комплексно разрешително, в които са определени индивидуални
емисионни ограничения (ИЕО) за формираните от дейността отпадъчни води, които
заустват в повърхностните водни обекти.
По-големи обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат
изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения: Поречие Марица, община
Стамболийски:
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- „Монди Стамболийски“ ЕАД гр. Стамболийски – има изградена и действаща
пречиствателна станция за биологично пречистване на производствени и битови
отпадъчни води. Станцията е въведена в експлоатация през 1972 год. с капацитет 856
л/сек. Пречистените отпадъчни води заустват в р. Марица – трета категория
водоприемник. Дружеството притежава Комплексно разрешително, като спазва
поставените в него условия по отношение на отпадъчните води – Условие 10. Не са
констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения.
- „Новомес“ ООД с. Ново село – Месопреработвателно предприятие.
Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Стара река –
водоприемник втора категория. Има изградено и действащо пречиствателно съоръжение
за биологично пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Извършват
собствени периодични измервания на отпадъчните води. За констатирани превишения
на ИЕО има наложена текуща санкция. Утайките от пречиствателните станции за
отпадъчни води съдържат органичен материал и имат сериозен потенциал. Биогазът,
образуван при анаеробно разграждане на утайките, е възможен източник на гориво за
отопление или чрез червени червеи за получаване на тор (вермикомпост). Полученият от
червеите биохумус може да се използва за залесяване или възстановяване на нарушени
терени.
За директното използване на утайки в земеделието се изискват два вида
разрешителни документи. Едните се издават от МОСВ и са свързани с качеството и
състава на утайките – Разрешително за дейности с отпадъци, в съответствие с чл. 35 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Другите разрешителни документи се издават
от Министерството на земеделието и храните и са свързани с определяне на състава на
почвата, позволеното количество утайки, което може да се използва, както и периода на
тяхното влагане. Необходимо е разрешение, издадено в съответствие с чл. 6, ал. 1 от
Закона за опазване на земеделските земи. С условията на разрешенията се гарантира
недопускане на замърсяване на почвите, както и на прилежащите повърхностни и
подземни води.
В община Стамболийски са регистрирани значителни площи ерозирали земи.
Районът на Стамболийски е предимно равнинен, но терените са засегнати в
различна степен от ерозионна деградация. В тази насока са извършени сравнително
подробни проучвания и оценка на интензивността на водно-ерозионните процеси на
земите в землищата на населени места на територията на общината. Резултатите от тази
оценка показват, че около 1/3 от стопанисваната земя е засегната от тези процеси.
Биоразнообразие и защитени територии

По-голямата част от територията на община Стамболийски притежава чертите на
типична агроценоза. Естествените хабитати имат ограничено разпространение в
територията. Едроразмерната дървесна растителност е развита основно по поречията на
реките, в парковете и градинките на населените места и като крайпътно и крайулично
озеленяване. Представена е от цер, благун, полски бряст, габър, липа, топола, акация,
летен дъб и др. Горските територии в общината са около 110 ха. Значимите горски
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масиви в общината са съсредоточени в землището на с. Куртово Конаре – югоизточно от
населеното място, и в защитената местност „Кричим“. На територията на община
Стамболийски са регистрирани две вековни дървета от вида обикновен (летен) дъб, в
местността Радеш в землището на с. Куртово Конаре. Обявени са със Заповед № 3383 от
08.12.1966 год. Храстообразните съобщества са представени от повет, южна копривка,
бръшлян, обикновена драка, хвойна и др. Тревистите растения са рудерални и плевелни
– лепка, ливадина, овчарска торбичка, белизма, полска детелина, млечка и др.
Обработваемите земи са заети с културна растителност.
Фауната е представена от десетки видове птици, земноводни и влечуги, риби и
безгръбначни. Представители на бозайниците са заек, невестулка, черен пор, къртица,
оризищна мишка, полска мишка, таралеж, лалугер, обикновена полевка, голям нощник,
кафяво прилепче, малък вечерник, ръждив вечерник и др. От земноводните и влечугите
се срещат голяма крастава жаба, зелена крастава жаба, жаба дървесница, водна змия,
змия медянка, слепок, смок-мишкар, зелен гущер, степен гущер, сухоземна костенурка,
дъждовник и др. Водите на реките се обитават от уклей, щука, каракуда, маришка мряна,
скобар, червеноперка, костур, пиявици, охлюви и др. От сухоземните безгръбначни се
срещат обикновен сечко, бръмбар рогач, педомерка, хоботник, богомолка, бръмбар
бегач, градински охлюв и др.
Поречията на реките в община Стамболийски са изключително важни от
орнитологична гледна точка. Те приютяват редица водоплаващи и водолюбиви птици,
значими в консервационно отношение. Такива са малкият и голям корморан, немият
лебед, зеленоглавата патица, пойният лебед, земеродното рибарче, малкият гмурец,
сивата и голямата чапла и др. Срещат се голям ястреб, калугерица, керкенез, синигер,
славей, авлига, гугутка, ушата сова, чучулига и др.
На територията на община Стамболийски попада една защитена територия по
смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност „Кричим“ (код в
регистъра: 140). Обявена е със Заповед № 575/01.11.2000 год. на министъра на околната
среда и водите. Разположена е в землището на с. Куртово Конаре с първоначално обявена
площ от 173,47 ха. Със Заповед № РД-763/13.11.2009 г. площта е актулизирана на 169,77
ха. Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитанията и популациите на
защитени видове растения и животни, в т.ч. ветрушка, обикновен мишелов, ястреб,
малък корморан, бял щъркел, черен щъркел, голяма бяла чапла, сива чапла,
представители на разред пойни птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка, видра,
обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка,
крастава жаба, жаба дървесница, малък тритон, както и съхраняване на уникална
лонгозна гора и забележителен ландшафт.
Защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ на
територията на община Стамболийски са:
А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 1 и 2):
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- част от BG0000254 „Бесапарски възвишения“ (тип К), включена в списъка от
защитени зони, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
21/2007 г.). Площта на цялата зона е 6743,06 ха. Предмет на опазване са 7 типа природни
местообитания, 1 растителен вид, 9 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 2
вида риби, 3 вида бозайници и 9 вида прилепи. Зоната се припокрива частично със
защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици;
- част от BG0000424 „Река Въча – Тракия“ (тип К), включена в списъка от
защитени зони, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
21/2007 г.). Площта на цялата зона е 550,32 ха. Предмет на опазване са 3 типа природни
местообитания, 4 вида безгръбначни, 6 вида земноводни и влечуги, 3 вида риби, 3 вида
бозайници и 1 вид прилепи. Зоната се припокрива частично със защитена зона
BG0002087 „Марица – Пловдив“ за опазване на дивите птици;
- част от BG0000578 „Река Марица“ (тип К), включена в списъка от защитени зони,
приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).;
Площта на зоната е 14 693,1 ха. Предмет на опазване са 14 типа природни местообитания,
15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 5 вида бозайници и 9
вида прилепи. На територията на община Стамболийски зоната се припокрива частично
със защитени зони BG0002087 „Марица – Пловдив“ и BG0002057 „Бесапарски ридове“
за опазване на дивите птици.
Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл. 6, ал.1, т. 3 и 4):
- BG0002057 „Бесапарски ридове“ (тип J), обявена със Заповед № РД786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) с площ
14 765,05 ха. С последваща заповед № РД-78/28.01.2013 г. се променят забраните за
дейностите в зоната. Цел на опазване са 34 вида птици и техните местообитания. Зоната
припокрива частично защитени зони BG0000254 „Бесапарски възвишения“ и BG0000578
„Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- BG0002087 „Марица – Пловдив“ (тип J), обявена със Заповед № РД836/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) с площ
1108,81 ха. Цел на опазване са 17 вида птици и техните местообитания. Зоната
припокрива частично защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0000424 „Река
Въча – Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)

Земеделската земя на територията на община Стамболийски е малко над 4000
хектара, от която обработваемата част през 2013 г. е 3171,30 ха.
По-голямата част от земята е частна собственост, като прави впечатление, че
преобладава индивидуалното стопанисване. Липсват земеделски кооперации, а делът на
арендаторите е твърде малък. Това означава, че мнозинството от стопанствата са малки
и средни като обем.
Най-голям дял от засадените площи се пада на зърнените култури – над 13% от
обработваемата земя, като този процент непрекъснато нараства. Силно застъпени са
трайните насаждения и производството на зеленчуци. Силно представено е
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оранжерийното производство. През последните години се наблюдава и постоянно
увеличение на засетите площи с технически култури.
Състояние и предизвикателства

Община Стамболийски разполага с ценни природни ресурси – плодородни почви,
изобилие на повърхностни и подземни водни тела, запазени и поддържани крайречни и
лонгозни гори. Пълноценното и щадящо използване на природните ресурси на общината
поставя следните изисквания:
- по отношение на климатичните условия: за ограничаване на неблагоприятните
последствия от изменението на климата да се предложат площи за залесяване, вкл. ветрои снегозащитни пояси в обработваемите земи и проблемните пътни участъци;
- по отношение на хидроложкия ресурс: да се осигурят устройствени условия за
опазване и икономически ефективно използване на повърхностните и подземните води;
да се осигури превенция срещу вредното въздействие на водите; да се създадат условия
за поддържане и развитие на хидромелиоративните съоръжения;
- по отношение на почвите: да се осигури запазване на териториите с обработваеми
земи; да се предвидят мерки за ограничаване на водоплощната ерозия и рекултивация на
нарушени терени;
- по отношение на геоложките условия: с цел превенция на риска, зонирането на
територията да се съобрази с високата степен на сеизмична интензивност;
- по отношение на биологичното разнообразие и защитените територии и зони: да
се проучат възможностите за развитие на рекреацията и седмичния отдих на
населението; да се създадат условия за използване на потенциала на защитената
територия и защитените зони за развитие на културно-познавателен и екотуризъм при
спазване на режимите им.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ (възможности и
предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
1.1. Археологически обекти

Територията на община Стамболийски е заселена от най-дълбока древност.
Съхранени са недвижимите културни ценности (НКЦ) от различни епохи – желязна,
тракийска, римска, Възраждане. Съгласно данните, предоставени от НДА на НИНКН и
НАИМ при БАН, на територията на община Стамболийски са регистрирани общо 9 бр.
археологически НКЦ. Разположени са в землищата на с. Йоаким Груево – 2 бр., с.
Куртово Конаре – 1 бр., с. Ново село – 3 бр., с. Триводици – 3 бр. От тези 9 обекта, 1
обект от АИС АКБ (регистрационна карта 2100074) – надгробна могила в землището на
с. Йоаким Груево, според записаните координати попада извън административните
граници на община Стамболийски, но въпреки това е отразен върху опорния план за
ориентация.
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Недвижима културна ценност, която по предходния ЗПКМ е обявена за паметник
на културата от категория „национално значение“, е Могилен некропол от две могили в
м. „Кюптарла“ и „Мантепе“, землището на с. Триводици. Съгласно разпоредбата на чл.
146, ал. 3 от ЗКН, останалите археологически обекти имат статут на културни ценности
с категория „национално значение“ до установяването им като такива по реда на този
закон. Съгласно Разпореждане №1711 от 22.10.1962 г. на Министерски съвет,
надгробните могили са обявени за паметници на културата от национално значение.
Всички археологически обекти са разположени извън границите на населените места. На
територията на община Стамболийски не са правени системни издирвания на
археологически обекти. Археологическите обекти не са проучени и за тях липсват
документи, от които да се определи териториалният им обхват. През територията на
община Стамболийски преминава трасето на античния римски път Цариград - София
(Виа Милитарис (Виа диагоналис)). Трасето на римския път навлиза в община
Стамболийски от запад, идващ от Сердика (дн. София) през тракийското селище (пътна
станция) Бесапара, (дн. с. Синитово, община Пазарджик) в землището на с. Триводици
(южно от селото) и излиза на изток през землището на гр. Стамболийски в посока
главния град на римската провинция Тракия – Филипопол (дн. гр. Пловдив). Запазената
част от трасето, премиващо южно от с. Триводици, е обявена като археологическа НКЦ
от „национално значение“, съгл. чл. 146 ал. 3 от ЗКН. В землището на с. Триводици в м.
„Кюптарла“ и „Мантепе“ е деклариран могилен некропол от 2 могили. В землището на
Ново село в АИС АКБ са регистрирани 3 археологически обекта – селище и крепост в
местността „Баба“, керамични съдове в м. „Беглишки харман“ и надгробна могила в м.
„Баталиите“. Крепостта и селището в м. „Баба“ (Бесапарски хълмове) са от епохата на
Средновековието. Вероятно от това селище произлиза сегашното с. Ново село.
Надгробната могила в м. „Баталиите“ е част от некропол от 30 подобни съоръжения,
възникнал през VIII в. пр.н.е. и простиращ се до землището на с. Исперихово, община
Брацигово. Тъй като могилата в м. „Баталиите“ е с най-големи размери – височина около
13 – 14 м и обиколка около 500 м, тя е наречена „Голямата могила“ (могила №10). През
2014 г. на този обект са проведени спасителни археологически проучвания. В центъра на
могилата е открит мраморен саркофаг с похлупак, алабастрова урна, в която са положени
останките на тракийски аристократ и течност. В близост до саркофага са открити
ритуално погребани три коня на владетеля, както и следи от клада, където е бил изгорен
мъртвецът. Находката се датира към I-II век. В източната периферия на могилата са
разкрити 5 по-бедни гроба, вероятно жертвоприношения на роби в чест на старейшината.
1.2. Архитектурно-исторически забележителности
- Паркът-резиденция „Кричим“, по-известен като двореца „Кричим“. Дворецът
„Кричим“ е царска ловна резиденция, която се намира край с. Куртово Конаре, община
Стамболийски. Строен е в периода 1905 – 1936 г. и когато е завършен, се посещава от
царското семейство и високопоставени лица от различни краища на света. Дворцовият
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парк е защитена територията, тъй като е най-големият развъдник на елена лопатар и в
него се отглеждат уникални за страната животински и растителни видове.
1.3. Архитектурно-строителни ценности
На територията на община Стамболийски е деклариран един архитектурностроителен обект (Заповед № РД9Д-1/31.01.2013 г. на Министъра на културата) –
„Австрийска къща“, разположена в Дворец и парк „Кричим“, с предварителна категория
„местно значение“. За обекта са определени временни режими за опазване (Приложение
№3). Сградата е строена през 1902 – 1903 г. по проект на арх. Георги Фингов в
характерния за началото на ХХ в. тип вилни сгради като елемент на дворцово-парков
комплекс. Дворец „Кричим“ и парк „Кричим“ в землището на с. Куртово Конаре е
построен в периода 1905 – 1936 г. за царска ловна извънградска резиденция. Дворецът е
започнат по проект на арх. Герги Фингов и завършен по проект на арх. Йордан Севов.
След 1946 г. дворецът е национализиран и се превръща в партийно-правителствена ловна
резиденция. От 2014 г. дворецът се стопанисва от НСО и достъпът е ограничен. Община
Стамболийски има желание дворецът и паркът да се отварят за посетители. Със Заповед
№ РД-575/01.11.2000 г. на МОСВ, парк „Кричим“ е обявен за защитена местност по
Закона за защитените територии. Със Заповед № РД-763/13.11.2009 г. е актуализирана
площта на защитената местност.
1.4. Религиозни храмове и манастири
На територията на община Стамболийски без статут на културни ценности, но част
от системата религиозни обекти, са православните храмове в с. Йоаким Груево („Св.
Георги“, манастир „Възнесение Господне“ близо до селото – затворен от 2011 г.), в с.
Ново село („Св. Георги Победоносец“, параклис „Св. Лидия“ край селото), в гр.
Стамболийски („Св. Дух“, „Св. Великомъченик Георги Победоносец“, „Св. Троица“ в кв.
Полаков, „Св. Богородица“, „Св. Йоан Кръстител“), в с. Триводици („Възнесение
Господне“). Освен православните храмове в с. Триводици има адвентистка църква. В
процес на изграждане са три православни храма – в с. Йоаким Груево („Св. Николай“), в
гр. Стамболийски („Св. Дух“ – нов храм) и в с. Триводици („Св. Георги“). Православен
Храм „Св. Атанасий Велики“ – с. Куртово Конаре.
1.5. Фестивали и културни прояви
- Организиране и провеждане на конкурс за най-добро домашно вино по случай
традиционния Празник на лозарите и винарите „Трифон Зарезан“;
- Сирни заговезни – конкурс за костюми и традиционна трапеза за Сирница;
- Маратон на четенето – Национална ежегодна кампания – поредица от инициативи
(срещи с творци, конкурси, четения, изложби и др.);
- Лазаров ден – Възраждане на Лазаруването;
- Участие на Ансамбъл „Южняче“ в Арт-фестивал 2018, гр. Перущица;
- Участие на школата по балет в Национален балетен фестивал в гр. Пазарджик по
случай 29-ти април – Международен ден на балета;
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- Споделяне на добри концертни практики и съвместен концерт на Женски народен
хор – Куртово Конаре с хор от Япония;
- Участие на Фолклорен детски ансамбъл „Южняче“ в Национален детски танцов
фестивал „Нашите малки големи танцьори“ в гр. Велико Търново;
- Участие на Школата по рисуване в Международен конкурс за детска рисунка в гр.
Банско;
- Ден на нематериалното културно наследство на Куртово Конаре (по повод Деня
на Европа и със съдействието на Национален фонд „Култура“) и честване на 50 г. юбилей
на Женския народен хор;
- Участие на Танцова формация „Траке“ в Международен фолклорен фестивал
„Тарантела дел Везувио“ в гр. Соренто и Неапол, Италия;
- Участие на Клуб за български народни танци „Траке“ в Европейски шампионат
по фолклор 2018;
- Международен лагер с Фолклорен фестивал в гр. Аспровалта, Гърция – Четвърта
група на Ансамбъл „Южняче“;
- Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – 10-то юбилейно
издание – фолклор, рок, лекции, изложения, пленери, състезания и др.;
- VII.Pieria fest - участие на женския народен хор и танцовия състав на МФФ;
- Участие на Ансамбъл „Южняче“ в Национален танцов фестивал „Слав Бойкин“,
гр. Раковски;
- Участие с фолклорни групи на Фестивала на смилянския боб;
- Коледни и Новогодишни тържества – поредица от инициативи (конкурси,
изложби, концерти и др.);
- Коледно тържество пред НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1924“ – гр.
Стамболийски с раздаване на подаръци от Дядо Коледа за децата от община
Стамболийски „Бяла коледна приказка“ – поздравителен концерт на открито за
гражданите от гр. Стамболийски с участието на танцьорите от „Южняче“ по случай
предстоящите празници.
1.6. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
Община Стамболийски ежегодно изпълнява богат културен календар, в който са
включени традиционни и нови празници, както и развлекателни събития. На Тодоров ден
се провеждат конни надбягвания в м. „Баира“ в землището на с. Ново село. През м. май
се провеждат традиционни събори на селата Куртово Конаре, Йоаким Груево и Ново
село. На 2-ри юни, на патронния празник на параклис „Св. Лидия“ край с. Ново село се
провежда празнично шествие до параклиса и служба; на Свети дух се провежда празник
на гр. Стамболийски и на общината; на Спасов ден се провежда традиционен събор на с.
Триводици. Регулярно общината участва в множество културни прояви с национално
участие, както и в такива с международно участие. Културно събитие с международно
участие е традиционният „Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти
– културната марка за развитие, обновление и повишаване привлекателността на община
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Стамболийски“. Фестивалът се провежда ежегодно през втората седмица на м. септември
в с. Куртово Конаре, включващ фолклорни изяви, лекции, изложения, пленери,
състезания и др. Местният фолклор се изучава и съхранява във фолклорни ансамбли и
самодейни състави към народните читалища, като същите участват в множество
културни събития в страната. Женски народен хор и оркестър при НЧ „Л. Каравелов“, с.
Куртово Конаре, ансамбъл „Южняче“ и Клуб „Траке“ при НЧ „Н. Й. Вапцаров 1924“, гр.
Стамболийски, участват в културни събития и извън страната.
Кухнята е предимно традиционната българска: с много зеленчуци – домати, чушки,
зеле, фасул, грах, месо – свинско, пилешко, по-рядко говеждо. Питиетата: домашна
ракия, бира, вино.
1.7. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
Културни институции:
Инфраструктурата на културата в община Стамболийски е представена от
комплексна читалищна дейност. Тя е свързана с функционирането на 5-те читалища в
общината. Те са включени в Регистъра на читалищата в Р. България, а именно: НЧ
„Никола Вапцаров 1924“ – гр. Стамболийски; НЧ „Просвета 1927“, с. Йоаким Груево;
НЧ „Любен Каравелов 1897“ – с. Куртово Конаре; НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.
Ново село; НЧ „Иван Царев 1906“– с. Триводици. Най-старо е Народно читалище
„Любен Каравелов 1897 г.“ в с. Куртово Конаре, а най-младо – НЧ „Кирил и Методий“ в
с. Ново село. Останалите читалища са учредени през 20-те и 30-те години на миналия
век. Основните дейности, осъществявани от читалищата в общината, са библиотечната и
различни форми на любителското творчество (художествената самодейност). С найбогата дейност по любителско творчество е НЧ „Никола Вапцаров 1924 г.“ в гр.
Стамболийски – певчески и танцови групи, школи и клубове по различни интереси и др.
Библиотечният фонд наброява около 26 000 библиотечни единици. В останалите
читалища любителското творчество основно е свързано с фолклора (женски и мъжки
певчески групи) и танцовото изкуство, вкл. и детски състави за класически и модерен
балет, различни видове школи и кръжоци. Читалищата в общината са основните
участници в реализацията на общинския културен календар. Материалната база на
читалищата в общината, с малки изключения, не е в много добро състояние. Всички
читалища разполагат със самостоятелни сгради.
1.8. Творчески съюзи и организации
На територията на община Стамболийски няма творчески съюзи и организации.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
На територията на община Стамболийски няма организиран екотуризъм –
велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм, приключенски туризъм.
3. Винен и кулинарен туризъм
На територията на община Стамболийски няма развит винен и кулинарен туризъм.
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4. Религиозен (поклоннически) туризъм
На територията на община Стамболийски няма развит религиозен (поклоннически)
туризъм.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм
На територията на община Стамболийски няма развит балнеоложки, СПА и уелнес
туризъм.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици-и животни
На територията на община Стамболийски ловуват ловните дружинки. Отделни
граждани излизат на риболов. Организиран лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици
и животни.
7. Планински и скитуризъм
На територията на община Стамболийски няма развит планински и скитуризъм.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
На територията на община Стамболийски са регистрирани и осъществяват дейност
няколко спортни клуба (СК) в сферата на следните видове спорт: футбол, баскетбол,
борба, тенис на маса, източни бойни изкуства. Няколко са регистрираните спортни
клубове в гр. Стамболийски – ФК „Тракия“, СК „Тракиец“ (таекуондо), СК „Тракия“
(баскетбол), СК „Тракия 93“ (борба), СК „Стамболийски“ (тенис на маса), СК „Тракия“
(тенис на маса). Спортните клубове в селата на общината са основно в сферата на
футбола. Те участват активно в спортни прояви, включени в общинския спортен
календар. Инфраструктурата на спорта в общината включва няколко спортни обекта, а
именно:
- Стадион „Георги Славков“ в гр. Стамболийски;
- Спортна зала за WTF таекуондо в гр. Стамболийски;
- Спортна зала „Тракия“ в гр. Стамболийски;
- Стадион „Спартак“ в с. Ново село;
- Стадион в с. Куртово Конаре;
- Стадион в с. Йоаким Груево.
9. Градски и развлекателен туризъм

На територията на община Стамболийски няма развит градски и развлекателен
туризъм.
10. Бизнес и конгресен туризъм
На територията на община Стамболийски няма развит бизнес и конгресен туризъм.
III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
- Хотел „Тракия“ в гр. Стамболийски;
- Семеен хотел „Корнер“ в гр. Стамболийски;
- Стаи за гости „Изида“ в гр. Стамболийски;
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- Стаи за гости „Димакс“ в с. Йоаким Груево.
2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
На територията на община Стамболийски има 7 ресторанта, 8 кафе-аператива, 1
кафе-сладкарница, 1 лоби-бар и 1 дискотека.
- Класически ресторант „Оазис“
- Класически ресторант „Въча“
- Класически ресторант „Славяни“
- Кафе-аператив „Стейси“
- Кафе-аператив „Фантастико“
- Класически ресторант „Булевард“
- Кафе-аператив „Милена“
- Кафе-сладкарница „Бърборино“
- Кафе-аператив „Маската“
- Дискотека „Фуего“
- Кафе-аператив „Маскарад“
- Кафе-аператив „При баба“
- Класически ресторант „Дейзи“
- Кафе-аператив „Секвоя“
- Класически ресторант „Елит“
- Лоби-бар „Тракия“
- Класически ресторант „Димакс“
- Кафе-аператив „Флирт“
3. Информационно обслужване на туристите
На територията на община Стамболийски няма организирано информационно
обслужване на туристите.
4. Туроператори и туристически агенти
На територията на община Стамболийски няма регистрирани туроператори и
туристически агенти.
5. Туристически организации
На територията на община Стамболийски има само една туристическа организация:
Туристическо дружество „Атанас Спиридонов“
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
Като териториална общност, община Стамболийски изпълнява определени
административни обслужващи функции. Основно място сред тях заемат структурите на
местното самоуправление – Общинска администрация и Общински съвет. В населените
места на общината основни структури на местната власт са кметствата. Статутът им е
определен с действащата законова уредба.
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В самата общинска структура няма експерт, съвет, отдел, сектор и др., свързан
конкретно с туризма.
2. Развитие на човешките ресурси в туризма – Няма
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
Съществуващите културни ценности и мероприятия в момента не допринасят за
развитието на общината.
SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Силни страни
- През общината преминава европейският културен коридор Виа Диагоналис;
- Подходящи климат, релеф и почви за отглеждане на селскостопанска продукция,
пипер и домати. Производство на лютеница. Разнообразие от прояви, свързани с чушката
– празници, фестивал на чушката и други;
- В общината се намира Паркът-резиденция „Кричим“, по-известна като Двореца
„Кричим“.
Слаби страни:
- Липса на общинска политика по отношение на управлението на качеството и
устойчивостта в развитието на туризма;
- В границите на община Стамболийски няма разработени туристически маршрути,
обхващащи обекти на природното и културното наследство;
- Слабо маркетиране на фолклорни събития, певчески фестивали и традиционни
български празници с потенциал да привличат множество туристи.
Възможности:
- Членство в ЕС;
- Съгласуваност на българската туристическа политика с международни пактове,
конвенции и други инструменти за регулиране на международната туристическа
дейност;
- Активизиране на междукултурните връзки и сътрудничество;
- Стабилност на българската финансова система и националната валута.
Заплахи:
- Слаба населеност на района, обезлюдяване;
- Чести промени в законодателството, ненавременно приемане на поднормативна
база;
- Ограничено държавно стимулиране и финансиране на туристическите
предприятия.
V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Придобиването като общинска собственост на Парк-резиденция „Кричим“ и
реализирането й като туристическа дестинация.
Провеждането на фолклорни фестивали.
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Организиране на културен фолклорен туризъм, свързан с провеждането на
„Фестивала на чушката, домата, традиционните храни и занаяти“ в с. Куртово Конаре.
Развитие на селски туризъм в с. Ново село.

299
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
А. Географско положение
Община Съединение се намира в Тракийската низина, на север граничи с
подножието на Средна гора. Средната надморска височина е 200 метра. Общината
включва в себе си следните населени места: град Съединение – общинският център,
находящ се на 22 км североизточно от град Пловдив, и селата Царимир, Церетелево,
Неделево, Любен, Правище, Голям чардак, Малък чардак, Найден Герово и Драгомир.
Селищата са сравнително равномерно разположени на територията на общината.
Гранични общини са: на север община Хисар; на изток община Калояново, на югоизток
община „Марица“; на юг община „Родопи“; на запад граничи с Пазарджишка област.
Транспортна инфраструктура
Главният транспорт за община Съединение е автомобилният. С него се осъществяват
връзките между отделните селища както в общината, така и с близките, съседни общини
– Пловдив, Пазарджик, Калояново и други.
Община Съединение има стратегическо географско разположение в близост до
Общоевропейски транспортни коридори (ОЕТК) №4 – Дрезден /Нюрнберг - Прага - Виена
/Братислава - Будапеща - Арад - Букурещ - Констанца /Крайова - София - Солун /Пловдив
- Истанбул и №8 Дурас - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Бургас - Варна. В
непосредствена близост е автомагистрала „Тракия“, на 8 км в южна посока, както и
областният център Пловдив, отстоящ на 24 км.
През територията на община Съединение преминават следните пътища от
Републиканската пътна мрежа (РПМ):
1. Третокласен път III-606 (Пирдоп - Розино): Копривщица - Стрелча - Кръстевич –
Красново - Беловица - Любен - Неделево - Голям чардак - Малък чардак - Строево - (Труд
- Пловдив). Дължината на участъка в рамките на общината е 18,4 км. Състоянието на пътя
е сравнително добро. През 2008 г. е реконструирана отсечката Голям чардак - Неделево с
дължина от 2,9 км, а през 2012 г. е извършена рехабилитация на участък язовир
„Пясъчник“ - Любен - Неделево. По този път се осъществяват комуникациите със
съседните общини: Марица, Калояново, Хисар, както и с път II – 64: Карлово - Баня Долна махала - Труд - п. в. Труд - Пловдив и автомагистрала „Тракия“.
2. Третокласен път III-805 Пазарджик - Пловдив) - п. в. „Царацово“ - Бенковски Войсил - Съединение. Дължината му в чертите на общината е 7,4 км. Пътят е в
сравнително добро състояние, като през 2010 г. са извършени частично преасфалтиране и
ремонт. Необходимо е по цялата отсечка да се положи нов износващ пласт асфалтобетон.
Това трасе е най-късата връзка на общината с автомагистрала „Тракия” и областния град
Пловдив.
3. Третокласен път III-6062 /Красново - Строево/ Любен - Правище - Съединение Пищигово. Дължината му в рамките на общината е 18,27 км. Настилката е в добро
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състояние, като през 2007 г. е извършена цялостна реконструкция. Този път осъществява
връзката с община Пазарджик.
4. Третокласен път III-8005 (Пазарджик - Пловдив) - Цалапица - Съединение.
Дължината му в чертите на общината е 8,03 км. Този път е рехабилитиран през 2012 г. и е
в много добро състояние. По него се извършват връзките с община Стамболийски. Освен
лекотоварното движение по него има и значително тежкотоварно движение – по около 100
тира на ден от големи промишлени предприятия.
От четирите републикански пътя преброявания се извършват само на път III-606.
Останалите не са включени в програмата на Общото профилно преброяване на
автомобилното движение. Преброителните постове, които попадат в рамките на община
Съединение, са три: ДПП 1861, ДПП 1862 и ДПП 1863. От тях през 2010 г. преброявания
са правени само на един. Това е ДПП 1862, намиращ се на км. 70+376, който попада в
участъка между селата Неделево и Голям чардак. От Института по пътища и мостове са
ни представени данни за средноденонощната годишна интензивност на автомобилното
движение на този пост за 2010 г. и прогноза през пет години до 2035 година.
Натоварването през базисната 2010 г. по видове превозни средства е, както следва:
- леки автомобили – 524 броя (70,60%)
- леко товарни автомобили –149 броя (20,08%)
- средно товарни автомобили – 31 броя (4,18%)
- тежко товарни автомобили – 7 броя (0,94%)
- товарни автомобили с ремарке и влекачи – 8 броя (1,08%)
- автобуси – 23 броя (3,10%)
Общият брой преброени превозни средства е 742.
Прогнозните данни за 2035 година са следните:
- леки автомобили – 1028 броя, нарастване с 96,18%
- леко товарни автомобили – 268 броя, нарастване с 79,87%
- средно товарни автомобили – 49 броя, нарастване с 58,06%
- тежко товарни автомобили – 14 броя, нарастване с 100%
- товарни автомобили с ремарке и влекачи – 16 броя, нарастване с 100%
- автобуси – 38 броя, нарастване с 65,21%
- общ брой превозни средства – 1413 броя, нарастване с 90,43%
Данни за натоварването на РПМ (в т.ч. за четвъртокласната пътна мрежа), съставни
на „диагноза“ и „прогноза“, се набират и изработват от националния институт
ЦИПТНЕНС (със специализирана държавна администрация) – към АПИ, всякакви други
измервания на натоварването по ПМ са нежелателни и не се вземат предвид.
Посочените данни показват, че пропускателната способност на този път, който е
най-натоварен (по данни на АПИ, за което е стационирала „преброителен пост“) не е
изчерпана.
Общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа възлиза на 52,10
км. Плътността на пътната мрежа е 0,1748 км/км2. Това е около средната стойност за
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страната, която възлиза на 0,1766 км/км2.
Местните (бивши четвъртокласни) пътища в общината са общо четири с дължина
от 35,846 км и са, както следва:
1. PVD 1342 Съединение - Найден Герово - Драгомир. Дължината му е 12,616 км.
Пътното платно е с ширина от 6,5 м. Настилката е в добро състояние. Този път е
ремонтиран през 2004 г. и настилката е в добро състояние.
2. PVD 2340 Съединение - Голям чардак (Царимир). Дължината на тази отсечка е
11,30 км. Ширината на пътното платно е 6,5 м. Настилката е в добро състояние, като пътят
е ремонтиран частично 2005 - 2007 година. Участък с дължина от 5,3 км (от км 8+000 до
км 13+300 ) е без настилка.
3. PVD 2341 Неделево - Церетелево - Царимир - община Калояново. Дължината му
е 9,7 км. Пътното платно е с ширина от 5,50 метра. Асфалтобетоновата настилка е в добро
състояние.
4. PAZ 2123 Драгомир - Тополидол - Черногорово. Дължината на този път в чертите
на община Съединение възлиза на 2,23 км. Пътят е с ширина от 6,5 м. Той е ремонтиран
през 2006 - 2007 г. и настилката е в добро състояние.
Като цяло, общинската пътна мрежа е в добро състояние. Само 3,3 км от нея
(11,82%) се нуждаят от реконструкция.
Железопътна инфраструктура
Железопътната линия е една – 81-ва жп линия Филипово - Панагюрище, като в
рамките на общината дължината й е 12,5 км (от км 15+800 до км 28+300). Тя е единична и
неелектрифицирана. Железният път е в техническо изправно положение, позволявайки
развиване на допустима максимална скорост от 60 - 65 км/час. Гара има само в град
Съединение, разполагаща с три перона. Използва се за превоз на пътници и основно за
товари. Линията се счита за рентабилна и въпреки съкращенията от 2011 г. на влакове и
линии тя е запазила изцяло своята първоначална натовареност – по 3 курса в двете посоки
на ден.
Б. Природни ресурси:
Геологията на Тракийската низина притежава различен строеж, в западната част,
където се намира община Съединение, палеогенът се характеризира със слабо нагънати и
разседнати пясъчници, туфити, варовици и мергели, разположени над кристална основа
лежаща на 750 - 1000 м под повърхността. От проведените сондажи се установява, че
дебелината на холоценския алувий надхвърля 20 - 25 м. На територията на общината
отсъстват полезни изкопаеми, обяснено с езерения характер на района през полиценския
период, отсъстват и находища за добив на строителни материали. Терените в рамките на
населените места са с допустимо натоварване до 2 кг на кв. см – всички попадат в IX - Х
степен на земетръс по скалата на „Медведев - Шпонхойер - Карник“.
Хидрогеоложките условия се определят от левите притоци на р. Марица – двете
реки Пясъчник и Потока, последната минаваща през града. Среден годишен отток на р.
Пясъчник при с. Любен е 2,3 м/с., площта на водосборния й басейн е 663 кв. км. Площта
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на водосборния басейн на река Потока е 423 км, дължината е 56 км, а общата водната маса
при средни валежи е 648 хил. куб. м за цялата й дължина.
За развитие на селскостопанското растениевъдство (в близкото минало
преобладаващи технически култури и оризища) е проведена решителна антропогенна
намеса в хидрологията на територията чрез изграждане на широкоплощна напоителна
система – с повърхностни канали (мрежовите с дълбочина до 60 см) и на 19 язовира за
напоителни нужди. Язовирите са с обща площ 3465 дка и общ воден обем 13 423 хил. куб.
м. Най-големият от тях е яз. „Пясъчник“ (сега в ЗЗ по „Натура 2000“) с обем 1900 хил. куб.
м, разположен и на територията на съседната община Хисаря.
Нивото на подпочвените води средно е много високо -2 м, само в района на с.
Правище е -3 м, което определя високите стойности на овлажненост на почвата
независимо от ниската норма на средните годишни валежи. Тези обстоятелства определят
и по-високата степен на вероятност от наводнения при „пулсови дъждовни валежи“,
нанасящи щети на земеделското производство и на населените места, независимо от
запазената напоителна канална система, отвеждаща част от повърхностните води.
Почвите на територията на общината са представени от: преобладаващи черноземсмолници, със зърнест до троховиден състав и мощност над 1 - 1,5 м, разположени в
землищата на селата югоизточно от линията гр. Съединение – с. Любен; малкото канелени
горски почви (част излужени) са тези на горите в землището на с. Драгомир и с. Любен;
по-малко ливадно-канелени и алувиални са почвите по поречието на реките Потока и
Пясъчник. Оподзолените канелени горски и силно излужените до слабо оподзолени почви
са плитки и заемат заравнените била и склоновете с по-силен наклон, разположени по
северната граница на общината.
Релеф
С изключение на крайните северозападни части, където релефът е хълмист, в
останалата част на общината той е равнинен. Територията й попада в северните части на
Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина и в крайните южни
разклонения на Същинска Средна гора.
Климатът по класификацията на Кьопен е „умерено топъл с топло лято и
равномерно овлажнение“, по приетите стандарти на ЕС попада в „преходноконтиненталната климатична подобласт - задбалканска“. Средната температура е
съответно: декември (-3°C); март +7°C; юли +24°C; октомври +12°C. Средна най-ниска
минимална температура е (-10°C), средна начална дата на устойчиво задържане на
температурата над +5°C градуса е 28 ноември, същата над +10°C е 10 април с край за
тези периоди съответно – 30 ноември и 4 ноември.
Валежите за месец април от 40 мм/м2 са най-ниски за страната в зоната от град
Чирпан до град Пазарджик на левия бряг на р. Марица. През лятото и есента
количеството на средните валежи ги определят като сезони, близки до засушаване с 125
мм/м2, за сравнение в „северната хълмиста равнина“ съответно – 200 и 175 мм/м2. Ниски
са стойностите на средните валежи и през зимата – 125 мм/м2. Средният брой на
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засушаванията до 10 дни са през пролетта – 19, и лятото – 22 дни. Средният годишен
брой на дните със снежна покривка е 50 дни. Средна годишна облачност е 85 - 105 дни,
а средногодишният брой на ясни (слънчеви) дни е 120 - 125 дни, средногодишният брой
на дните без мъгла е 225. Климатът на общината е благоприятен и обуславя
специализацията й в растениевъдството, но от друга страна, изключително равнинният
характер на терена предполага по-дълготрайни заблатявания в ниските части и
наводнения при пулсови дъждовни валежи.
Водни ресурси
Хидроложката система на общината се определя от реките Пясъчник и Потока.
Постоянният дебит на двете реки се обуславя от значителните по площ водосборни
области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения.
Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с
постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се
осъществява само от подземни водоизточници, представляващи тръбни и шахтови
кладенци, разположени в тересата на р. Марица.
Населените места в община Съединение се захранват с питейна вода, без
изключение, както следва:
гр. Съединение:
- два броя бункерни помпени станции, подаващи вода в черпателен резервоар с
обем 800 м3, с кота терен 205.05, кота СВН = 202.40, кота ДВН = 202.40=198.15.
Производителността на помпите е 2х38=76 л/с.
- Помпена станция II подем „Пясъците“ – монтирани са две групи помпи за село
Найден Герово и за град Съединение.
Помпена група „Съединение“ се състои от:
- Помпи^1РОМ-тап 50Е50М – 2 броя със следната характеристика: Q = 50 л/с,
Б=50м.^=37к^
- Помпа: GRUNDF OS – тип NB-80 200/200 – 1 бр. с Q = 50 л/с, H = 50 м., N = 37
kW
Помпите работят в режим една работна и две резервни.
Тласкателният водопровод на гр. Съединение се състои от:
- стоманени спирално заварен и тръби ф426/6-1585 м.
- олиетиленови тръби висока плътност ф315/11.4 мм ,0.6 МРа-1465 м.
- етернитови тръби ф546-800м.
Тласкателният водопровод довежда водата до кула водоем с обем 250 м3 с кота
ГВН: 233,60 и кота хранителна тръба: 229,00.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Преобладаващите почвени типове на територията на община Съединение са
чернозем-смолниците (55,9%) с мощен хумусен хоризонт, големи пространства заемат и
излужените и оподзолени канелени горски почви (35,1%), срещат се и алувиално
ливадни почви (9,0%).
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В района на РИОСВ – Пловдив, в границите на който попада и община Съединение,
е създадена организация на контролна дейност в пунктове за наблюдение и контрол,
които са част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), с
цел провеждане на мониторингова дейност в подсистема „Земи и почви“. Пунктовете, от
които се извършва пробонабирането на почвените проби, са разположени на цялата
територия, контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са определени в зависимост от
източника и вида на замърсяването. Пунктовете са определяни, като са съобразени с типа
на почвите, начина на трайно ползване и културите, които се използват.
На територията на община Съединение е разположен един пункт за контрол –
Пункт № 302, землище на с. Правище, общ. Съединение.
Той е постоянен и е открит през 1998 година. Основните източници, причиняващи
замърсяване, са свързани главно с промишлеността, транспорта, отпадъците,
химическите средства, „пренесени“ чрез праха и аерозолите по въздушен път,
инфилтрацията на замърсени с вредности води, химизацията на селското стопанство
(растителната защита – използването на пестициди и минерални торове), строителни и
др. дейности в самите населени места.
На ежегоден контрол и мониторинг подлежат и складове, в които залежават
забранени и негодни за употреба продукти за биологична защита. На територията на
община Съединение има 1 склад за съхраняване на продукти за растителна защита,
разположен в землището на с. Неделево (109 000 кг. твърди и 1600 л. течни), който е
определен от РИОСВ – Пловдив в добро състояние.
Досега няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители
и нефтопродукти на територията на община Съединение. Не са установени процеси на
вкисляване и засоляване на почвите.
Сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО (битови, отпадъци с характер на
битови и улични) се извършва с определени граници на районите и честота на извозване
съгласно заповед на кмета на община Съединение, действаща на територията на община
Съединение.
В гр. Съединение организираното сметосъбиране на смесени битови отпадъци се
извършва със съдове кофи тип „Кука“. На територията на града са разположени 2200 бр.
кофи, като ежегодно се закупуват нови съдове за подмяна на амортизираните такива. На
територията на кв. Точиларци, гр. Съединение, са разположени 12 бр. контейнери тип
„Бобър“, а на обществените места и териториите за обществено ползване, както и за
фирмите и предприятията – контейнери тип „Бобър“ – 40 бр.
Община Съединение има отредена площадка за изграждане на пункт за управление
на специфични животински отпадъци, както и площадка за събиране на опасни отпадъци
от домакинствата (акумулатори, батерии, масла, луминесцентни лампи съдържащи
живак и др.).
През 2013 г. са закупени съдове за битови отпадъци на стойност 34 620 лв. със
средства от такса „Битови отпадъци“.
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Въведена е система за разделно събиране на отпадъци в три населени места от
територията на общината, в град Съединение са разположени 22 точки, за село Царимир
са 2 точки и 1 точка в село Церетелево. Общинското депо, находящо се в землището на
гр. Съединение, кв. Точиларци, е закрито и не се експлоатира от 2009 г., предвижда се
рекултивация на същото и изграждане на площадка за сепариране на отпадъците.
Сметищата по населените места на територията на общината са закрити и
рекултивирани през 2006 г. със средства от общинския бюджет на обща стойност 36 000
лв. През 2009 г. е прекратена експлоатацията на Депо за битови и производствени
неопасни отпадъци в град Съединение, разположено в имот № 00380, на площ от 25 дка,
със Заповед № РД- 145/16. 07. 2009 г. на директора на РИОСВ – Пловдив.
Флора и фауна
Според геоботаническото райониране територията на община Съединение се
отнася към Европейската широколистна горска област, която се характеризира с
растителност на умерената зона, с основна коренна растителност, представена от
широколистни листопадни гори, предимно от европейски и европейско-азиатски
произход, с преобладаване в тях на над 180 вида и подвида дървета и храсти.
Растителността в нея е разнообразна и е представена предимно от ксеротермни
видове, каквито са благунът, церът, косматият дъб, дъбът и келявият габър.
Територията, в която се намира община Съединение, попада в границите на:
 Тракийска горско-растителна област, подобласт Горна Тракия;
 Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори;
 Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0 – 700 м н.в.);
 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори Т-1-2 (0 – 500 м н.в.).
Съгласно решения на Поземлената комисия в гр. Съединение с Актовете за
общинска собственост (АОС), Регистърът на земеделските земи, гори и земи в горския
фонд е 551,9 ха. Горите и земите общинска собственост са устроени върху площ от 525,8
хектара.
Общо територията на горите с тези на горското стопанство са 1572 ха,
съставляващи 5,24% от общата територия на общината, в т.ч. залесени – 58,52%, пасища
поляни и дивечови ниви – 2,1% и други за обслужване на дейността на стопанството,
поляни горски пасища и незалесени общо – 39,38%.
Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на
района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове цер, благун
и космат дъб, а на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена
от смесени гори от цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат
на антропогенните фактори тази коренна растителност е претърпяла изменения и
постепенно е преминала в производна. Преобладават тревните видове: луковична
ливадина, пасищен райграс, троскот, на места белизма и по-рядко садина, главно по
селските мери.
Останалите площи са селскостопански, които са разположени на мястото на бивши
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гори от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб.
Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове, като
обикновена шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се
развиват водни и блатни растения, срещат се още топола, върба и акация.
Фауна
Територията на България е разположена между две зоогеографски подобласти –
Евросибирска и Средиземноморска и седем зоогеографски района.
Спрямо зоогреографското райониране на България територията на община
Съединение попада в Тракийския район на Евросибирската подобласт на
Палеарктичната зоогеографска област (Георгиев, 1982). В града се срещат типичните
синантропни животински видове.
Тракийският район заема Горнотракийската низина (на запад до гара Септември),
Среднотунджанската низина, Източните Родопи, Сакар, Манастирските възвишения и
Бакаджиците. Долините на реките Марица и Тунджа са естествени коридори за
навлизане от юг на средиземноморска фауна.
В орнитологично отношение важни местообитания има във водосбора на р.
Марица. Много видове птици, срещащи се тук, са от европейско природозащитно
значение, включени и в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. Такива
са следните видове птици: Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Качулата потапница (Aythya fuligula),
козодой (Caprimulgus europaeus), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела сврачка
(Lanius nubicus), Зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), Черноглава овесарка (Emberiza
melanocephala), Сива овесарка (Milaria calandra) и др.
Територията на общината попада в Егейска водосборна област, която за
територията на страната се характеризира с най-висок ендемизъм. Съвременните
проучвания по систематика на рибите (Kottelat and Freyhof, 2007) сочат, че от 36 вида
риби, 7 са ендемити на Балканския полуостров. Това са маришката мряна (Barbus
cyclolepis), маришкият кефал (Sualius cephalus), маришкият морунаш (Vimba melanops),
вардарският скобар (Chondrostoma vardrense), егейската кротушка (Gobio bulgaricus),
струмският щипок (Cobitis strumicae) и балканският щипок (Sabanejewia balcanica).
От клас Земноводни (Amphibia) на територията на общината основно в границите
на защитените зони и в части извън тях те са представени от дъждовника (Salamandra
salamandra), големия гребенест тритон (Triturus karelinii). От безопашатите земноводни
се срещат водна жаба (Rana ridibunda), жълтокоремна бумка (Bombina variegata),
червенокоремна бумка (Bombina bombina), зелена крастава жаба (Bufo viridis), кафява
крастава жаба (Bufo bufo) и сирийска чесновница (Pelobates syriacus).
Бозайната фауна е представена основно от степни и обитаващи откритите
пространства и агроландшафти видове. Голяма част от тях са активни през нощта, а през
деня са скрити в подземни убежища, гъсти треви или храсти. Най-характерни са видовете
европейска къртица (Talpa europaea), източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus
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concolor), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена кафявозъбка (Sorex
araneus), обикновена полевка (Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon), европейски
лалугер (Spermophilus citellus) и полска мишка (Apodemus agrarius). Широко
разпространен е и европейският див заек (Lepus europaeus).
От хищните видове по-разпространени са: язовец (Meles meles), черен пор (Putorius
putorius), лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis mesomelas), невестулка (Mustela nivalis),
видра (Lutra lutra) и пъстър пор.
На територията на община Съединение няма обявени защитени територии по реда
на Закона за защитените територии. В общината има регистрирани две вековни дървета,
съгласно преходните и заключителни разпоредби на същия закон:
- Летен дъб (местност „Маджериците“) – дървото се намира в землището на с.
Церетелево преди селото, вдясно от пътя с. Царимир – с. Церетелево), възраст – около
200 г., височина – 18 м, обиколка на ствола – 4,8 м;
- Летен дъб (Събев дъб) – дървото се намира в землището на гр. Съединение
(местност „Събев дъб“, североизточно от града) на възраст – около 200 г., височина – 21
м, обиколка на ствола – 5 м. Обявен е със Заповед № 296/14.11.1994 г. на МОСВ.
Територията на община Съединение попада частично в границите на четири
защитени зони – част от екологичната мрежа Натура 2000, с обща площ 2641,27 ха или
8,81% от територията им.
Предметът и целите на опазване на защитени зони, попадащи в границите на община
Съединение съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на Закона за биологичното разнообразие, са
следните:
- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата;
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Защитени зони по Директивата за птиците
ЗЗ Язовир „Пясъчник“ BG0002010
Язовир „Пясъчник“ е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно
от село Любен, Пловдивско. В язовира се вливат още реките Калаващица и Геренска.
Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез
изкуствен канал. Към мястото се включва и ивица обработваеми земи и малки гори около
бреговете на язовира. Тук попадат микроязовирите „Пясъчник“ и „Паничери“ и
фазанарията край село Любен.
В района на язовир „Пясъчник“ и околностите му са установени 146 вида птици, от
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които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са
европейско природозащитно значими, а като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 5 вида. Язовирът е място с международно значение за зимуването на
водолюбиви птици, от които тук се струпват 22 000 индивида, като най-многочислена е
голямата белочела гъска. От световно застрашените видове през зимата се срещат
малкият корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска и морският орел, а по
време на миграция – белооката потапница. За много видове птици язовирът се явява и
важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за
почивка и хранене. Площта на зоната е 3178,32 хектара.
Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик
(Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola
ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена
чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia),
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Тундров лебед
(Cygnus columbianus), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малка белочела гъска (Anser
erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел змияр
(Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол
(Falco columbarius), Сокол скитник (Falco peregrinus), Саблеклюн (Recurvirostra
avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бойник (Philomachus pugnax), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка чайка
(Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus genei), Речна рибарка (Sterna hirundo),
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo
bubo), Блатна сова (Asio flammeus), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче
(Alcedo atthis), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos
medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula
arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps
nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед
(Cygnus olor), Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива
гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas
strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),

309
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas
clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina),
Качулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Обикновен
мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Зеленоножка
(Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius),
Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък
брегобегач (Calidris minuta), Сив брегобегач (Calidris temminckii), Кривоклюн брегобегач
(Calidris ferruginea), Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), Малка бекасина
(Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат
крайбрежен бекас (Limosa limosa), Малък свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец
(Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног
водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям
зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка
буревестница (Larus canus), Малка черногърба чайка (Larus fuscus), Белокрила рибарка
(Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).
Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични
и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с
неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти;
4. Забранява се извършването на сечи в култури от тополи без последващо
залесяване;
5. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
6. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
7. Забранява се отстраняването на водна и влаголюбива растителност в каналите,
по бреговете и дигите на басейните през периода на гнездене от 1 март до 31 юли.
Уязвимост на зоната
Мястото е чувствително към човешки дейности, свързани основно с неустойчива
експлоатация на рибните ресурси, но също така и с лов, селско стопанство, управление
на водите и горско стопанство. Директно унищожаване на птиците се причинява от
бракониерство – лов на защитени видове, незаконния риболов с плаващи мрежи, където
често са убити птици. Дейности като спортен риболов, лов и трафик на моторни превозни
средства причиняват безпокойство на птиците. Използването на пестициди и торове
върху околните земеделски земи, както и по горното течение на реката влияе върху
качеството на водата. Прехвърляне на вода от язовир „Тополница“ е причина за
замърсяването на водите с тежки метали. В допълнение към това, неустойчиви практики,
като например рязане на дървета и храсти около язовира, залесяване с неместни видове,
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изгарянето на растителни видове и незаконни депа, причиняват влошаване на
местообитанията около язовира и нарушаване на функциите на влажните зони. Една от
потенциалните заплахи за местообитанията и за птиците в района е развитието на
ветроенергийни паркове.
ЗЗ „Оризища Цалапица“ BG0002086
Намира се в Горнотракийската низина между едноименното село и град
Съединение. Територията е разделена на две от пътя, свързващ двете населени места. На
юг оризищата граничат с автомагистрала „Тракия“, на изток – с ж.п. линията Пловдив Съединение. Западната граница съвпада с общинската, а северната преминава няколко
километра южно от град Съединение. Представлява комплекс от използващи се за
оризопроизводство оводнени площи, обградени с ниски диги и канали и влажни ливади,
разположени в непосредствена близост до тях. На места каналите са обрасли с папур
(Phragfmites australis) и тръстика (Typha sp.). Оризищните клетки са с различно водно
ниво и създават условия за обитаване на много тясно специализирани в храненето видове
птици.
Досега в „Оризищата Цалапица“ са установени 46 вида птици, от които 10 са
включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 23 са от
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като
застрашени в Европа са включени съответно в категория SPEC2 – 5 вида, в SPEC3 – 18
вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 11 вида, включени в приложение
2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за
защита. От тях 9 са вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС.
„Оризищата Цалапица“ са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия
огърличник (Glareola pratincola) в Горнотракийската низина и е място, където се
концентрира жълтокраката чайка (Larus cachinans). Те имат много важно значение за
редица водолюбиви видове птици по време на гнездене, миграция и отчасти на зимуване.
Площта на зоната е 3674.62 хектара.
Цели:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици
за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Малък воден
бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta
alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis
falcinellus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Малка
пъструшка (Porzana pusilla), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Кафявокрил
огърличник (Glareola pratincola), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Земеродно
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рибарче (Alcedo atthis), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Червеногърба
сврачка (Lanius collurio);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Сива чапла
(Ardea cinerea), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas
querquedula), Качулата потапница (Aythya fuligula), Обикновен мишелов (Buteo buteo),
Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Зеленоножка (Gallinula chloropus),
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus),
Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).
Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични
и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се паленето на пасища, тръстикови масиви и крайбрежна водна
растителност;
3. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в
селското стопанство.
Уязвимост на зоната
Територията попада в гъсто населен район, подложен на силен антропогенен
натиск от интензивни човешки дейности. Основните местообитания са формирани в
резултат на земеделската дейност и съществуването им до голяма степен зависи от
стопанското ползване на земята, свързано главно с производството на ориз. Западането
на оризопроизводството би довело до запустяване на оризовите полета и до постепенна
загуба на подходящи за птиците местообитания. От друга страна, интензификацията на
производството, свързана със значителна употреба на пестициди, изкуствени торове и
други химикали, предизвиква промяна в качеството на водите в р. Потока и изкуствените
водни обекти, а с това и до нарушаване на местообитанията. Опожаряването на
тръстиките и стърнищата често води до разширяване на пожарите в ценните за птиците
местообитания. Изсичането на дървесната и храстовата растителност около дигите
ограничава възможностите на птиците да намират подходящи места за гнездене и
почивка. Други заплахи за видовете са свързани с интензивното събиране на жаби и
унищожаването на голям брой земноводни при пресушаване на каналите, с което се
намалява хранителната база за много видове птици. Поради лесния достъп до
територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от незаконен
лов на защитени видове, спортен риболов, движение на моторни превозни средства,
ежедневните стопански дейности и др. Основните типове въздействия са свързани с
извършваните интензивни стопански дейности. В много по-голяма степен и на по-голяма
площ от проектната територия са отчетени дейности, водещи до негативно въздействие
върху целите и предмета на защита. Най-обхватно въздействие имат: използването на
пестициди, торенето, замърсяването на водите и почвите, изгарянето и унищожаването
на тръстикова и друга водна растителност – върху 80 до 100% от площта на Защитената
зона.
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С най-висока интензивност на негативното въздействие се характеризират
дейности, като реорганизацията на селскостопанските площи, ловът, залагането на
капани и бракониерството, изгарянето на тръстикови масиви, увреждането от диви
животни. Обхвата на тези въздействия е между 3 и 30% от площта на зоната, най-висок
при прочистването и изгарянето на хелеофитната растителност – 80%.
• Защитени зони по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО
ЗЗ „Река Пясъчник“ BG0000444
Защитената зона представлява река, свързваща язовир „Пясъчник“ с река Марица.
Река Пясъчник е малка, с тръстики в някои места, с крайречна растителност и граничи с
обработваеми земи и гори. Зоната се намира в непосредствена близост до рибни езера,
предложени също за включване в екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Зоната е застрашена от разчистване на речните корита (от дървета и пясък), от
кариерен добив, нерегламентирана сеч и бракониерство.
Площта на зоната е 1879,97 хектара.
Предмет на опазване (видове и местообитания)
Предмет на опазване в защитената зона са два типа природни местообитания,
включени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие и Приложение I
на Директива 92/43/ЕЕС, едно от които приоритетно – 91АА Източни гори от космат дъб.
Поземлен ресурс
Общата площ в границите на общината е 299 615,785 дка (299,6 км2) и представлява
5,02% от площта на област Пловдив. Най-висок относителен дял са селскостопанските
земи (с пасища и поляни) – 76,79% (от тях трайни насаждения – 5,7%, пасища поляни –
4,5% и необработваеми – 0,8%). На човек от населението се падат 23,66 дка, при средния
за страната 6,5 дка, за областта 17,12 дка, което определя община Съединение по този
показател за една от първите пет в страната. Общата поливна площ съставлява 41,40% от
обработваемата земя, приблизително 1/2 част от която не се ползва за такава. Мерите и
пасищата са с относително нисък дял – 8,06%, а горите са с по-нисък дял – 5,25%.
Най-голяма е площта на землището на гр. Съединение – 100 639 дка,
приблизително равни са площите на землищата на селата Царимир и Драгомир – 29 662
и 28 819 дка. Най-малка е площта на с. Неделево – 13 585 дка, с. Голям Чардак – 24 760,
с. Любен – 16 491, с. Малък Чердак – 18 215 дка, с. Найден Герово – 19 809 дка, с.
Правище – 23 847 дка и с. Церетелево – 23 789 дка.
Терените, обхванати в ЗЗ (защитените зони) по „Натура 2000“ са, както следва:
- Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици BG0002086
„Оризища Цалапица“ – землище Съединение 8427,163 дка (от тях 7629 дка
обработваеми земи и 12 дка пасища) – обща, попадаща в общината – 8427,2 дка;
- Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена
зона по Директива за птиците BG0000444 „Река Пясъчник“ по землища, както следва –
Голям Чардак 1319,437 дка (от тях 446 обработваема земя и 200 пасища), Любен 3378,635
дка (от тях 1644 обр. з. и 435 пасища), Неделево 940,733 дка (от тях 137 обр. з. и 449
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пасища), Правище 19,852 дка (от тях 19 обр. з. и 0,5 пасища), Царимир 943,156 дка (от
тях 275 обр. з. и 65 пасища) и Церетелево 4028,344 дка (26 дка обработваема земя и 17
дка пасища) – общата площ в границите на общината е 10 629,9 дка;
- Защитена зона по Директива за местообитанията, контактна до защитена зона по
Директива за птиците BG0001039 „Попинци“ – землище Драгомир 5801,184 дка (от тях
930 обр. з. и 1230 пасища) – обща, попадаща в общината площ – 5801,2 дка;
- Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по
Директива за местообитанията BG0002010 „Язовир Пясъчник“ – землище Любен
1554,419 дка (от тях 387 дка обработваеми земи) – обща, попадаща в общината площ –
1554,4 дка.
Защитените зони на територията на общината обхващат общо 26 412,7 дка,
пасищата в общината са с площ от 2418,05 дка (в земеделски и горски територии), в които
не следва да се извършва коситба до първи юли за всяка година в проектния период.
Селското стопанство е силен и ефективен отрасъл за общината, запазващ
традициите от близкото минало за интензивно (поливно) производство, представен от
двата подотрасъла: растениевъдство и по-слабо – животновъдство. На територията на
общината са регистрирани 18 броя арендатори, които обработват 34 457 дка, 3
кооперации, които обработват 20 300 дка. Индивидуалните производители са 2163 и
обработват 57 260 дка. От други производители се обработват 102 815 дка. От
приложената таблица по-долу се вижда, че относителният дял на обработваната
„собствена“ земя от жителите на общината е много висок 36,1%, съответно кооперации
– 9,5%, индивидуални производители – 26,6% в сравнение със средния за областта – под
18%, което потвърждава много добрия опит на жителите в растениевъдството.
Земеделските територии заемат най-голяма част от територията на общината. Найобширна е площта им в землището на гр . Съединение – 74 446 дка, с. Царимир – 24 382
дка и с. Церетелево – 22 628 дка. Общо обработваемата земя съставлява 79,76% от
територията на общината.
За стопанската 2015/2016 г. най-висок дял в общия обем на засетите масиви в
общината имат площите със зърнено-хлебни и фуражни култури – 87 900 дка. От тях
най-обширните площи са заети с пшеница – 65 000 дка. Голяма част от обработваемите
масиви в общината са заети с технически култури – 47 450 дка, от тях повечето са площи
със слънчоглед – 32 350 дка, останалите с рапица и царевица. Средните добиви на
пшеница в общината са около 360 кг/дка, а тези на слънчоглед са 240 кг/дка, които са повисоки от средните за областта, пшеница 352 кг/дка и слънчоглед 228 кг/дка.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
Историята на ареала на общината от древността се свързва с траките, оформили се
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като племенна общност през II хил. пр.н.е., а според някои историци, заселили се по
нашите земи 4000 – 3500 г. пр.н.е. Както отбелязахме в раздел „Историческо развитие“,
сегашните територии на община Съединение винаги са гравитирали и са под силно
влияние на древните градове, чийто приемник е днешният гр. Пловдив.
В северозападно разположените територии на днешната съседна община Стрелча
(наситена с над 300 могили) през 70-те години на ХХ в. е разкрита „Жаба могила“
(археолог Г. Китов), която представлява уникален тракийски култов комплекс,
включващ внушителна тракийска гробница-мавзолей, светилище и храм, издигнати в
чест на тракийски цар на племето „беси“, воювало с тракийското племе кендриси, което
е населявало ареала на днешните гр. Пловдив и гр. Съединение. В североизточните
съседни територии (община Хисаря) са останали забележителни находки от римската
цивилизация, съдейки по исторически източници и от разкрития археологически
резерват, богат на недвижими културни ценности най-вече от III в. пр.н.е. Връзката на
римската крепост в днешния гр. Хисаря с Тримонциум (гр. Пловдив) е осъществявана
през териториите на сегашната община Калояново – в началото на ХХ в. са разкрити
частични останки от римски път до днешните села Чернозем и Ръжево Конаре. В
съседната от изток община Калояново, в землищата на селата Дуванлии и Чернозем, са
проучени ценни археологически обекти – „Кукова могила“ край с. Дуванлий и над 50
могилни некрополи, различни по големина и от различни епохи (от края на VI в. пр. Хр.
до П - Ш в.). Някои от гробовете са изключително богати с многобройни накити от злато,
предмети на въоръжението, сребърни, бронзови и глинени съдове и други движими
културни ценности. Предполага се, че богатите погребения в некропола на „Кукова
могила“ принадлежат на членове на одриска царска фамилия и на предводители на
тежковъоръжената конница, охраняваща царя във военните походи. Други учени
свързват дуванлийския некропол с династическия дом на бесите.
Кратко изложената характеристика на историко-археологическите останки в
съседните общини и ниската степен на проученост на земите на община Съединение
косвено потвърждават, че сегашните територии на общината за разглежданите периоди
силно са гравитирали към днешня гр. Пловдив и незначително към териториите на
сегашните общини – Стрелча, Хисаря и Калояново.
По данни на НАИМ при БАН (АКБ) в района на община Съединение са „засечени“
общо 95 единични и групови археологически НКЦ (като 3 попадат извън границите на
общината – отразени в картоните на АКБ в границите на същата). Така общият брой
възлиза на 92 археологически обекта, в т.ч. 26 групови. От всичките 151 са могили и
могилни обекти, като тези с неопределими исторически данни са 132, които не са
разкопавани.
Така съществуващата ситуация определя, че районът на общината не е проучван
мащабно и методично. При влизане в действие на бъдещата „Интердисциплинарна
Програма за обектите – НКЦ“, която предлагаме за изработка с цел прилагане на ОУПО,
се очаква да се разкрият останки от ранната и късна античност, съдейки по откритите
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движими културни ценности в процеса на проучване на обектите и случайни изкопни
работи в някои от могилите (и в близост до тях) – находки, явяващи се ценен източник
за изучаване на древните култури, на тракийската култура и бит и на обитателите от
последващите епохи в прилежащия исторически ареал на гр. Пловдив.
Проучените 19 могили и могилни образования са с проведена минимална
археологическа работа – при анализа на извадените находки се заключава, че в
древността е цъфтял организиран уседнал живот с висока степен на развитие на
производителните сили за времето си. Според историците в поминъка е преобладавало
животновъдството (и вероятно коневъдството), по-слабо земеделието и различни
занаяти. По намерените монетни находища, най-вече от епохата на римското
владичество, се предполага, че търговията на стоки е била добре развита, че е имало
състоятелни жители – представители на римската държавно-военна и на заварената
тракийска племенна организация.
На територията на общината общо са декларирани 25 антични селища, 7 от тях са
с неопределими исторически данни – без изведена/доказана датировка към определена
епоха , в т.ч. останките на единствената декларирана крепост в общината – в местността
„Месилима“, югоизточно от с. Найден Герово. От античните селища в общината 9 са
били обиталища, датирани към ранен и късен енеолит, 4 от тракийския период и 2 от
римското владичество. Археологически субстанции от Средновековието са открити в 3
селища – едното от Втората българска държава, ситуирано в землището на 2,9 км
североизточно от с. Церетелево.
В землището на гр. Съединение са открити останки от 10 древни селища, от които
4 са с наопределими исторически данни, датирани са – 2 антични селища (към ранен и
късен енеолит), 2 към тракийския период и по 1 от римската епоха и Ранното
Средновековие. Западно от общината, в местността „Старите лозя“, са открити останки
от селище с няколко археологически пласта от Античността и по-късните епохи. Богато
находище на археологически движими културни ценности е открито в местността
„Кумата“ в северозападния край на града (на „високия бряг“ на река Потока) и
оригинална бронзова статуетка, изобразяваща галопиращ гол конник – изображение на
„тракийски Херос“.
Открити останки от антични селища, групирани в землищата на селата: Любен (6),
Драгомир (3), по 2 антични селища в селата Найден Герово, Неделево и Церетелево.
За римското владичество и Средновековието в сегашните територии на общината
се съди по проведените разкопки в местността „Чамашки висини“ край град Съединение,
където е изкопано глинено гърне, съдържащо 104 сребърни и билонови монети, поголяма част от които са сечени по времето на римския император Антонин Пий (138 –
161 г.) и Александър Север (222 – 235 г.). Колективната находка съдържа и монети от
Септимий Север, Гордиан, Максимин Тракиеца, Публий Септимий Гета, Юлия Меса и
други. В местността „Разкопаница“ през 1968 г. са намерени 140 монети (сребърни
денарии, сечени през 161 г. от н. е. при император Луций Вер). В местността „Йовчевица“

316
Проект „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS –
Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025

ПРОЕКТ!

__________________________________________________________________________________

са намерени 353 корубести медни монети, сечени през XII в. По тези разкрития се
предполага силно влияние на военно и стопанско присъствие на римската власт в района
на общината, близостта й до Тримонциум определя доминиращо влияние от този център
на бившата римска провинция Тракия.
Историците смятат, че районът на общината не е бил активно заселен, съдейки по
локализациите на открити останки от антични селища – концентрирани в близост до
днешния гр. Съединение, с. Драгомир и с. Любен.
Както отбелязахме в раздел „Историческо развитие“, районът на общината се
характеризира с наличието на древна и труднопроходима брястова гора „с дънери които
не са могли да се обхванат от трима души“. Историците допускат, че сезонно са
заблатявани големи площи поради равнинния терен, оформили просторни поляни,
удобни за свободно отглеждане на домашни животни и коне – отбелязано от
пътешествениците, посещавали района през времето на османското владичество.
Просторните поляни са създавали добри условия за свободното отглеждане на коне –
вероятен поминък на древните траките и последващите обитатели. Османските архиви
отбелязват, че през XVII в. (1680 г.) българските „огнища“ (жители) на селото „Кара ач
кору кьой“ („село брястова гора“ – Корукьой), чийто приемник е днешният гр.
Съединение, умело са отглеждали бойни коне за османската армия.
В местността „Черковица“ е намерено старото гробище на тогавашното селище
Курукьой с надгробни плочи от края на XVIII и началото на XIX в.
Откритите движими културни ценности на територията на общината не са
експонирани в музейната сбирка към читалище „Съединение“, а предимно в музеите на
гр. Пловдив и по-малко в НИМ – София.
Съществуват краеведски изследвания и библиографии, разглеждащи бита и
обичайте на района, принос за които има проф. д-р Стоимен Дъбов. Малка част от
същите се съхраняват в читалищните библиотеки.
Общият брой на могилите и могилните обекти, както отбелязахме, е 151
декларирани (обявени), от които само в 19 са извършени разкопки, в т.ч. спасителни
и/или случайни. По откритите останки могилните обекти в землищата на населените
места с определената им датировка са групирани, както следва: с. Голям Чардак – 1 от
римската епоха; с. Драгомир – по 1 от Античността и римската епоха; с. Неделево – 2 от
римската епоха, 1 с гробница и 1 с останки от късен и ранен енеолит; гр. Съединение – 7
от тракийски период и 4 от времето на римското владичество; с. Церетелево по 1 от
тракийския период, римската епоха и Втората българска държава. По данни на АМ –
Пловдив проучванията в изброените обекти продължават с очакване разкриването на
пластове от предходни епохи.
От направените огледи и представената изходна информация заключаваме, че найголяма локализация на могилни обекти (и тези от груповите) се откриват в землищата на
с. Драгомир – 66, гр. Съединение – 34, с. Правище – 16 и с. Любен – 12 могилни обекти.
Всички са добре запазени без видимо нарушаване на естествената им форма, което
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предполага открития на находки при провеждането на по-мащабни бъдещи разкопки и
проучвания. Високият брой непроучени 132 могили и обекти – без установени
исторически данни и без да изключваме наличието на пластове от по-древни епохи, е
основание да предполагаме, че по концентрация на археологически НКЦ от Античността
(и тракийския период) територията на община Съединение и община Стрелча (с над 300
могилни обекта) далеч превъзхожда община Пловдив и разположените на юг от р.
Марица общини, както и основание да интегрираме (продължим към съседните общини)
предлаганите културно-познавателни исторически маршрути на територията на община
Съединение.
В населените места на общината недвижимото културно наследство е от близкото
минало и е представено бедно; обектите са от местно значение.
В града архитектурно-строителните НКЦ са 5 жилищни сгради с местно
значение (частна собственост), саморазрушени поради необитаване и неподдържане.
Архитектурно-строителна и художествена НКЦ е църквата „Св. Атанас“ с килийното
училище към нея, а историческа НКЦ е „Къщата, в която е основан революционен
комитет“, ситуирана в кв.12 по плана на гр. Съединение – реституирана и сега ползвана
за жилищни нужди.
В селата художествени НКЦ са: църквата „Св. Кирил и Методий“ в с. Царимир и
църквата „Св. Петка“ в с. Голям Чардак – двете от местно значение. Архитектурностроителни недвижими културни ценности са предимно жилищни сгради частна
собственост, като към времето на изготвянето на ОУПО – общо декларирани са 21,
отразени в списъка на НИПК (сега НИНКН) – предполагаемо паянтови (по данни на
интервюирани сегашни собственици или съседи). От тях 2 жилищни сгради са
неиндентифицирани (открити) при огледите, 11 са саморазрушени по (данни на
сегашните собственици – приемници на имота), а 2 „отсъстват“ в необитаваните имоти
(сега без застройка), ползващи се за селскостопански нужди. Полуразрушени и не
използвани за жилищни или стопански нужди са 4 сгради, с нарушена субстанция –
невъзможна за възстановяване. Съхранена е къщата, в която за Съединението на
България е основан революционен комитет на селото (историческа НКЦ), сега ползвана
за жилищни нужди от собственика Г. Пенкин.
Източноправославните храмове в общината са 7, като отсъстват молитвени домове
на други вероизповедания.
Най-древният е този в гр. Съединение – „Св. Атанасий“ (архитектурно-строителен
от местно значение, осветен „во лето и Христа 1839-то, Априля 12“, както е отбелязано
на каменна стела в южния притвор на храма. Църквата „Св. Петка“ в с. Голям Чардак
(художествена НКЦ) от местно значение, обявена по Списък от 19.07.1974 г., е построена
през 1850 г. Тогава са изографисани иконостасът на храма и иконите от известен с
работата си левоченски майстор, чието име остава неизвестно досега. Храмът „Св. Вмч.
Димитрий“ в с. Церетелево (художествена НКЦ от местно значение) е построен през
1865 - 1867 година. В с. Драгомир църковният храм „Свети Димитър“ е построен върху
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основите на стара църква, осветен е през 2005 г. след ремонт и възстановяване чрез
собствени пожертвования и дарения от жителите на селото. Църквата „Св. Св. Кирил и
Методий“ в с. Царимир (художествена НКЦ от местно значение) е построена през 1887
г., а забележителната орнаментна украса е изографисана през 1984 г. от художника
Михаил Минков. Църквата „Света Троица“ в с. Правище е осветена на 23 октомври 1898
г. Храмът „Св. Георги Победоносец“ в с. Малък Чардак е построен през 1928 г.,
извисявайки се над другите сгради в общината, тъй като е строен след освобождението
от османско владичество, и то основно от дарения на местните жители. В с. Найден
Герово е изградена църквата „Св. Св. Петър и Павел“ през 1939 г., също с дарения и труда
на жителите от района. Всички храмове са ситуирани в благоустроени и богато
озеленени дворове, със сенчести кътове за отдих и отмора, посещавани са от жителите
на общината, привличат поклонници и от други места при чествания на забележителни
църковни празници и съборите, провеждани в селата.
Прогноза за развитието на културно-историческото наследство
За декларираните съществуващи недвижими културни ценности – архитектурностроителни, художествени и исторически, в населените места общината предвижда нов
подход с интегрирани политики (и финансиране) за съхраняването им и учредяването на
„общински фонд“, който да подпомага реновирането на православните храмове и
малкото останали исторически места – НКЦ. Със средствата на фонда ще се финансират
предварителните дейности, като инвестиционно проектиране, изготвяне на ПОУ по реда
на ЗКН и съответните наредби и набавяне на друга задължителна документация, за
подпомагане кандидатстването за европейско финансиране. А където е невъзможно
възстановяването на НКЦ, средствата от фонда ще са за завършване на процеса за
сваляне от списъците на НДА предимно на жилищни сгради – НКЦ в населените места.
За разкриване на археологическите обекти в землищата на населените места на
община Съединение предвиждаме следните постъпателни дейности:
- Изработване и прилагане на „Интердисциплинарна програма за обектите НКЦ“ за
задълбочени исторически проучвания на декларираните неразкрити археологически
обекти;
- Изготвяне на „Териториален устройствен план за територии на НКЦ“ в землищата
на населените места с изготвянето към плана на локалната ГИС система за установяване
на точното им местоположение (с ГИС координати), отчитайки малката вероятност да се
финансират от АГКК, изготвянето на КККР за периода до 2020 г. С устройствения план
ще се определят защитени територии за опазването на обектите като ценно и съхранено
недвижимото културно-археологическо наследство;
- За периода до 2020 г. се предвижда да се разкрият и експонират обектите от
национално значение от интерес за планираните празнични чествания в гр. Пловдив –
„Европейските столица на културата 2019“, в т.ч. да се благоустроят терените на зоните,
необходими за достъпа до тях. По предварителни разчети е възможно въздействие върху
29 археологически обекта, в т.ч. 10 антични селища с категория от национално значение,
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които са включени в културно-познавателените маршрути за туризъм. Предвижда се част
от тях да се презентират в периода на гореизложените чествания в завършен вид – тези в
работен етап също ще са привлекателна дестинация за гостите на честванията.
Предлаганите дейности ще разширят историко-археологическата зона на гр. Пловдив,
популярна в общността, и същевременно ще повишават значението й като регионална.
Очакваните гости, посетители и туристи са европейски данъкоплатци, които позитивно
ще приемат (оценят) интензивната работа по археологическите обекти – НКЦ, в
съседната община Съединение. Разкриването, планирането и експонирането на обектите
ще е по реда за ЗКН и ЗУТ.
За археологическите обекти – предмет на предлаганото проучване със
социализиране, общината следва да възложи изготвянето на ПОУ (План за опазване и
управление) по реда на чл. чл. 81 от ЗКН и „Наредба за обхвата, структурата,
съдържането и методиката за изработване на плановете за опазване и управление на
единичните или груповите недвижими културни ценности“, ДВ, бр. 19, от 8 март 2011;
Предлаганата „Интердисциплинарна програма за обектите – НКЦ“ следва да
включва:
а) Сценарии за задълбочени исторически проучвания на откритите археологически
обекти с определени научно-изследователски екипи, в които задължително да бъдат
включени археолозите, разкрили обектите, обвързани с времеви график и индикативен
(предварителен) бюджет;
б) Изготвяне на „Териториален устройствен план за територии на НКЦ“ по смисъла
на чл. 78 т. 1 и т. 3, чл. 79, във връзка с чл. 47 т. 6 от ЗКН и в съответствие с реда,
определен по ЗУТ;
в) Изработка на локална (за територията на общината) „ГИС система“ (поради
отсъствие на изготвени ККРР) за установяване на точното местоположение на обектите
и определяне на техните граници и защитените им зони по реда на ЗКН и Н-ба 12/2012
г.;
г) Предложения за изготвяне на ПОУ на недвижими културни ценности,
приоритетно за обектите, които е възможно да се експонират за периода до 2019/20 г., с
цел включването им в „туристическата индустрия“ на общината;
д) Доклад с реални/възможни „инвестиционни намерения“, отразяващ:
интегрирани политики за разкриване, експониране и социализиране на обектите;
набиране на партньори за правилната им експлоатация; предложения за интегрирано
финансиране, обвързани с индикативен бюджет, в т.ч. от европейски фондове при
толериране на археологическите обекти – НКЦ, разположени в примамлива природна
среда и в близост до природните забележителности на общината;
ж) Изготвяне на хипотези за включване на обектите в културните и туристически
индустрии, рекламни кампании и в „туристически пакети“ на туроператорските фирми.
Към гореизложения териториален устройствен план за всеки обект или група
обекти на КИН, разположени в землищата на селата и попадащи в или до границите на
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защитени зони по „Натура 2000“, следва да се разработят предложения за „културни
ландшафти“, „ТСУ детайли“, ПУП и/или парцеларни планове в т.ч. съобразени с
действащата законова и нормативна уредба по опазване на околната среда по реда на
ЗКН и ЗУТ.
В териториалния устройствен план, с придружителните детайли и др. планове,
трябва да се определят/прецизират предписания (режими) за опазване в зоните за защита
на обектите – недвижими културни ценности, в т.ч.:
1. Съобразно изискванията на чл. 79 от ЗКН и чл.12, чл. 13 и чл. 14 от Наредба №
12 от 21.11.2012 г. (ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.);
2. Съобразно изискванията на чл. 35 от Наредба 7 – ПНУТ от 22.12.2003 г. за
археологическите обекти – НКЦ, при определянето на границите им по реда на ЗКН.
За предложената интердисциплинарна програма трябва да се привлече комплексен
екип, включващ лицензирани експерти по ЗКН, експерти урбанисти, еколози,
приоритетно научните работници (археолози), разработвали обектите, както и тези от
АМ – Пловдив, и геодезисти, лицензирани за работа по ЗКИР. Финансирането на
програмата ще е интегрирано по ОПРР и ОПРСР.
На територията на община Съединение отсъстват исторически ландшафти и
солитери, декларирани за НКЦ или като защитени обекти по реда на ЗЗТ. Голяма част от
археологическите обекти се намират в частни земеделски земи, което определя
дейностите по експонирането и правилната експлоатация на НКЦ в тях да спазват реда
на ЗС (закона за собствеността), ЗСПЗЗ, ЗКН и др. при гарантирана защита на интереса
на собствениците.
За социализиране на НКЦ предлагаме да се формулират и реализират следните
културно-исторически и туристически маршрути:
„По следите на древните“ с дестинация: гр. Съединение - кв. Точиларци - с. Найден
Герово - с. Драгомир, в чиито землища е най-голяма концентрацията на могилни (в т.ч.
селищни) „археологически обекти“ с категория от национално значение. Маршрутът ще
включва и посещение в „Офис за културни индустрии“ в НЧ „Съединение“ и
компютърните кабинети в НЧ на с. Найден Герово и с. Драгомир, където ще се
предоставя дигитална историческа информация за района и разкритите движими
материални ценности, поднесена по подходящ начин. Предвиждаме по маршрута да се
изгради велоалея в границите на ПП (парцеларни планове) на съответните пътища.
Заобикалящата природна среда около кв. Точиларци, с. Найден Герово и с. Драгомир е
примамлива с добра лесистост на прилежащите им горски територии – в последните две
предвиждаме да се развива селски туризъм с укрепване на спортните им бази. Очакваме
бъдещо продължение на този маршрут към и от община Стрелча, формулиран в рамките
на предлагания от нас „Междуобщински туристически клъстер – траките“, където
преобладават могилни обекти от епохата на траките;
„Поклоннически и опознавателен“ с дестинация: гр. Съединение - с. Правище - с.
Любен - с. Церетелево, ползван при партньорство с Пловдивска митрополия.
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Предвижданият „Поклоннически и опознавателен“ маршрут ще се интегрира с
разработените от група пловдивски общини клъстер „По пътя на виното“.
Продължението на маршрута/тите „По пътя на виното“, обвързвайки се с предлагания от
нас маршрут, ще обхваща съществуващите църкви и близко разположените (до селата)
разкрити археологически обекти. В качеството си на първи за Пловдивска област такъв
маршрут очакваме той да привлича и чуждестранни поклонници с източноправославна
вяра. Учредяването на предлагания маршрут ще се популяризира сред широката
общественост, като се надяваме държавата да насочи финансови средства (в т.ч. и от ЕФ)
за подкрепа на туризма в община Съединение, за реновиране на православните храмове
– примамливи като художествени ценности, и увеличаване на посещаемостта им, а
богато озеленените им дворове да се предоставят за отдих на туристите. По правило
маршрутът е пешеходен в полска среда (летен), което определя нуждата от
благоустроени трасета (алеи, пътеки и др.), добре обозначени с указателни знаци и
ситуиране на кътове за подкрепа (напитки, храна и плодове) – тип киоск, разположени
на всеки пети километър, по възможност обслужвани от служители или помощници на
църквата.
Подобни маршрути не са развивани в страните на Югоизточна Европа. Такива
съществуват от XVI в. – първите в Западна Франция, където Луи XIV стимулира и налага
„реглигиозни маршрути за поклонение“ (за да обедини френската нация). Сега само
поклоническият маршрут „Пътят на Сейнт Джеймс“ (с начало Средна Франция до
катедралата „Сантяго де Компостела“ в Кралство Испания) се изминава пеша от 45 - 50
хиляди поклонници и от над 680 000 туристи на годишна база.
„Природно-исторически“ маршрут, интегриран с посещения на разкрити
недвижими културни ценности, започващ от северната граница на ЗЗ „Оризища с.
Цалапица“ - гр. Съединение - с. Голям Чардак до с. Царимир, като предвиждаме трасето
му, пресичащо ЗЗ „р. Пясъчник“, да е по общински път PVD-234. Маршрутът ще
предлага на посетителите не само пешеходен и велотуризъм, но и възможността за
наблюдение на птиците в гореизложените защитени зони, за което следва да се предвидят
(в по-ниските нива на планиране) площадки за наблюдение, разположени на подходящи
места. Естествени продължения на „Природно-историческия“ маршрут ще са
разположените в близост до трасето му разкрити археологически обекти – НКЦ и
благоустроените зони за отдих по бреговете на яз. „Пясъчник“ – всичките социализирани
по предлаганата от нас междуобщинска Програма за ЗЗ „яз. Пясъчник“.
За повишаване на привлекателността на гореизложените маршрути предвиждаме в
читалищата на града и селата Найден Герово, Драгомир, Царимир и Голям Чардак да се
разкрият „дигитални информационни микро центрове“ (към компютърните клубове),
предлагащи лесно достъпна историческа информация, предоставяна с подходящо
оформени информационни материали, в т.ч. и дигитално.
Маршрутите ще обхващат по етапно разкритите и експонирани археологически
обекти. Трите маршрута ще включват новопредвидения интерактивен музей в града и
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„Етнографски, конен и спортен комплекс“, всички те ще са подкрепени с обекти за
обслужване на посетителите с напитки, храна, предлагане на сувенири и др. от
съществуващите заведения в града и селата, чиито собственици ще са партньори в
реализирането на маршрутите. Предвиждаме да се изградят и пешеходни пътеки,
подходящо маркирани с указателни табели. Археологическите обекти по предложените
маршрутите ще са достъпни с автомобил по съществуващите РП и ОП, като прекият
достъп до самите обектите ще е пешеходен, а там, където е възможно, ще има и велоалея.
Обектите в близост до града ще са достъпни за „разходка с кон“ и/или с файтон.
Културно-историческите, познавателни и туристически маршрути ще се ползват и
от бъдещите туристи, ползващи локализациите на НКЦ в гр. Съединение и селата
Драгомор, Найден Герово, Правище, Любен и Церетелево, предвидени в плана за
развитие на селски туризъм. Допълнителни развлечения ще са посещенията в
защитените зони „Язовир Пясъчник“ и „Река Пясъчник“, за които предлагаме общината
съвместно с община Хисаря да разработи отделна програма (със Задания за проектиране
за инвестиционни проекти) за бази за отдих с осигурена инженерно-техническа и пътна
инфраструктура към тях, съобразени с изискванията на ЗБР и ЗООС за допустимата
намеса в териториите на ЗЗ по „Натура 2000“.
С предложените културно-познавателни и туристически маршрути, ползвани от
туристи, поклонници и от почиващите в селата, в които се предвижда развитие на селски
туризъм и вилен отдих, сме се опитали да повишим степента на интегрираност на
културното наследство с функционалните системи на устройствената среда и
повишаване на доходите от туризъм и качеството на живот на гражданите на общината.
Предлагаме изграждане на „Етнографски, конен и спортен комплекс“, разположен
на терена на бившата конна база. Комплексът ще е съставен от три сектора: етнографска
зона, с обекти – дигитален информационен павилион, предоставящ знания за богатата
история на района, работилници за занаяти, характерни за този край, и заведения за
забави, хранене и подслон, предлагащи местни специалитети, вина и напитки; умерена
по обем зона за демонстративно отглеждане на коне с манеж за обучение в езда с
обслужващите я анексии; и просторна площ, богато озеленена с пейзажно решена
брястова гора, ползвана за краткотраен отдих, спорт и разходка с коне.
Предлагаме община Съединение да бъде инициатор за учредяването на
„Междуобщински туристически клъстер – траките“ в партньорство с общините Стрелча,
Калояново и Пловдив. Мисията на сдружението ще е проучване, разкриване и
социализиране с експониране на богатите останки от Античността и тракийския период,
на база на високата концентрация на могили (предполагаемо тракийски). Очакваните
положителни резултати ще обогатят и увеличат примамливостта на добре известния
„археологическо-исторически“ регион на гр. Пловдив както за нуждите на
познавателния туризъм, така за развитие на историческата наука в Р. България. Така
определената мисия на „Междуобщински туристически клъстер – траките“ ще разшири
(и продължи) добрата регионална практика с функциониращия междуобщински
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туристически клъстер „Пътища на виното“ (routes of wine), реализиран на 1-ви етап с
европейско финансиране по ОПРР 2007/2013 г. в пловдивския район, с очаквано
разширение на север за периода 2014/2020 г. за развитие на туризма и диверсификация
на неземеделски дейности в селските райони.
Гражданите на общината, от създаването й и досега, ползват краткотраен отдих –
лов и риболов в природна среда, а дълготраен извън границите на общината.
Туристически обекти и бази с легла за настаняване в община Съединение не са
развивани поради близостта й с гр. Пловдив и отсъствието на привлекателни за
туристите обекти и инфраструктура.
Съществуващата ситуация и липсата на традиции и опит на живущите в нея не
могат да изключат развиване в бъдеще на „туристическа индустрия“ в общината.
Основанията за това са: екологично чистата среда, предлагането на биологично чисти
хранителни продукти, високата концентрация на археологически обекти с предстоящо
разкриване и експониране и включването им в областната система на КИН, както и
наличието на други недвижими културни ценности. От друга страна, наличието на
свободен публичен сграден фонд в селата (общинска собственост) и необитавани
жилищни сгради (с парцелите им), предлагани на пазара на недвижимите имоти,
определят изходна материална база за развитие на туризма. От трета страна, близкото
местоположение на гр. Пловдив – мощен привлекателен исторически, културен и за
делови посещения център, естествено предполага привличане на бъдещи посетители с
туристическа цел и в община Съединение.
Предвижданията на Плана за развитие на туризма в общината са с два вектора:
- за краткотраен отдих на посетители на „културно-историческия маршрут Голямо
Конаре“ и „Етнографски, конен и спортен комплекс“ и/или посещения за „пазарен
туризъм“ на биологично чисти храни, вино и др. напитки от предвиждания
„Селскостопански ХЪБ“.
- за седмичен и месечен летен отдих предвиждаме развитието на вилен отдих (на
база раздвижване на пазара на недвижими имоти) и „Селски туризъм“.
Допълнителна възможност за ежедневен и седмичен отдих на гражданите от
общината са бреговете на яз. „Пясъчник“ за риболов и на посетители за познавателен
туризъм и научно наблюдение на прелета на птиците. Предвижданата програма за
въздействие на ЗЗ „Язовир Пясъчник“ и ЗЗ „Река Пясъчник“ (преминаваща и на
територията на Хисаря), разработена съвместно с община Хисаря, ще предвиди
„ограничени зони и обекти“ за допустима антропогенна намеса (определени по реда на
ЗООС и ЗБР), изграждане на панорамни площадки, съоръжени с уреди за наблюдение на
прелета на птиците, за колективни посещения (познавателни), в т.ч. за орнитолози
студенти, както и за риболов. Програмата следва да регламентира къмпингуването на
рибарите да е на предварително определени и подходящо съоръжени с техническа и
инженерна инфраструктура места извън границите на ЗЗ „Яз. Пясъчник“ и „Река
Пясъчник“. Режимите на ползване на водното огледало на язовира (в т.ч. забраните, ако
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се налага) трябва да се съобразят със собствеността на язовира и действащите сервитути
на изградените съоръжения на „техническата инфраструктура“ – стената на язовира и
електродобивните съоръжения.
Предвиждаме развитието в общината на „Селски туризъм“ за седмичен и месечен
летен отдих за периода до 2020/22 година. Предполагаеми посетители ще са градски
семейства с деца, които ще имат и допълнителната възможност да получат безплатна
компютърна грамотност (в клубовете на читалищата), както и да ползват безплатен
интернет, доставян от предвиждания общински „многолентов интернет ринг“.
Естествени бъдещи бенефициенти за усвояване на европейско финансиране по ОПРСР
за селски туризъм ще са кооперациите, средните и дребни производители на
селскостопанска продукция. Ще се ползва и друг финансов инструмент – ТГС
(трансгранично сътрудничество), в т.ч. чрез сдружаване на община Съединение с избран
кантон от Република Франция. За привличане, набиране и популяризиране на идеята
общината следва да възложи изработването на „Инвестиционна европейска програма“ за
развитие на селския туризъм. По предварителни проучвания най-подходящи за развитие
на този туризъм са селата Царимир, Церетелево, Неделево, Любен и Драгомир.
Основните аргументи за избора им са: ситуирани са в екологично чиста среда в близост
до язовир „Пясъчник“, други водоеми и защитени природни зони; землищата им са
наситени с археологически обекти – предстоящи за разкриване и експониране; налични
са „изоставени“ жилищни сгради, възможни за изкупуване, в обитаваните жилища има
над две свободни стаи за преобразуване и настаняване на посетители; във всяко от
посочените села съществува читалищна сграда, предвидена за ремонт с преоборудване и
обзавеждане; всяко от селата е с относително висок дял на население в трудоспособна
възраст. Избраните села са в близост до общинския център (10 – 15 м. ПИ) и с удобна и
пряка пътна връзка, където туристите ще получават обществени услуги, ще могат да
ползват напълно обзаведени спортни игрища (в т.ч. тенис корт) и ще имат възможност
да практикуват конна езда. Възможностите за европейско финансиране на обектите за
„селски туризъм“ са по ОПРСР, предполагаеми бенефициенти ще са фирмите,
занимаващи се със селскостопанска и преработвателна дейност. Предлагаме общината с
отделна програма активно да стимулира млади фермери, бенефициенти по Мярка 4/1
(ОПРСР), да кандидатстват и за „селски туризъм“ с кръстосано финансиране.
Културни институции:
Обекти за разпространение на културата в общината са народните читалища,
разположени във всяко населено място. Най-старо е НЧ „Съединение“ – гр. Съединение,
основано през 1875 година. Сградата е разширена през 1956 г. със средства от
самооблагане, доброволен труд от населението и дарение от наследниците на Недялка
Шилева – героиня от Съединението, избродирала знамето на четата на Чардафон Велики.
През годините в читалището са развивани библиотечна дейност, художествена
самодейност и културно-масова дейност. Сега читалището поддържа 5 танцови състава
и 2 вокални групи, а библиотеката му разполага с 18 500 тома книги. Сградата се нуждае
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от ремонт и отоплителна инсталация. НЧ „Искра“ – с. Драгомир е основано през 1931 г.,
библиотеката му към днешна дата разполага с общо 6750 тома книги. Сградата се нуждае
от възстановителни ремонти и оборудване. НЧ „Отец Паисий“ в с. Неделево е основано
през 1930 г., сега в него функционира младежки танцов състав. Сградата се нуждае от
възстановяване и ремонт. НЧ „Светлина“ – с. Правище е основано през 1927 г., а сградата
е завършена през 1962 г. и не е ремонтирана оттогава. Поддържа общодостъпна
библиотека и развива културно-масова дейност, притежава музейна сбирка с
исторически експонати и експонати от стария бит от района. НЧ „Обзорник“ в с. Голям
Чардак е основано през 1927 г., а сградата му е построена през 1936 г., последният ремонт
е от 1976 г., сега се поддържа общодостъпна библиотека и художествена самодейност.
НЧ „Христо Смирненски“ – с. Малък Чардак е основано през 1927 г. по инициатива на
учителя Иван Кисяков. Сега в него функционира певчески състав от възрастни хора,
които изпълняват сложни народни песни от местния автентичен фолклор с изяви на
годишните прегледи; библиотеката се ползва от гражданите. Сградата има нужда от
спешен възстановителен ремонт. НЧ „Напредък“ в с. Любен е основано през 1927 г.,
създадена е и се поддържа общодостъпна библиотека, сградата му се нуждае от спешен
възстановителен ремонт. През 1928 г. в с. Царимир е основано НЧ „Арх. Андонов“. То
поддържа общодостъпна библиотека и предоставя базата си за провеждането на
мероприятия, представящи местните обичаи. Сградата му е привлекателна, но в лошо
състояние, наложителен е спешен ремонт за възстановяване. НЧ „Христо Смирненски“
в с. Найден Герово разполага с библиотека – сградата му също се нуждае от
възстановителен ремонт.
Сега мисията на народните читалища в селата се ограничава в библиотечна
дейност и се ползва като база за самодейна дейност и честване на местни празници и
събори, на които гражданите почитат древните си обичаи. Характерни за района са:
„Тодоров ден“, „Муфканица“ („Власов ден“), „Джумал“ (22 март), „Куди“ (зимен мъжки
обичай) и общонародните „Коледари“ и „Лазарки“. Местният обичай „Кумата“ в гр.
Съединение се провежда на 23 и 24 април – честването на Лазаров ден и Връбница има
над 100-годишна традиция. Типично за района е активното празнуване на Гергьовден,
съвпадащ със „съборите“ на селата, възникнали от древността. В НЧ „Арх. Андонов“ от
1931 г. настоятелството е поддържало театрален състав, изнасял представления и в гр.
Пловдив.
НЧ „Съединение“ се е утвърдило като мултикултурен център, посещаван от
населението на общината, като също така приема гостуващи театрални и музикални
състави, изложби и общински чествания и събития – залата му е с функция „градска
зала“. Сега в читалищата отсъстват музикални, художествени и литературни кръжоци,
кръжоци по моделиране и други умения. Отсъстват и много други кръжоци за разкриване
на талантите на подрастващите и осмисляне на свободното време на гражданите, в
контекста на основната социална мисия на читалищата в България. Така например
Любомир Пипков получава първите си музикални умения в НЧ „Наука“, гр. Ловеч, Райна
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Кабаиванска – в читалище „Пробуда“, гр. Бургас, а певческите си умения в хор „Бодра
смяна“, много от известните ни литератори, художници и артисти с безспорни таланти
са „открити“ и стимулирани за избор на професията си от местното читалище. Малко
известен е фактът, че в концепцията за изграждането (1971 г.) на първия в Европа
Национален център за изкуство и култура „Жорж Помпиду“ в гр. Париж е залегнал
опитът на читалищата в България – като „уникална форма за културна клубна дейност,
създадена от народа и за народа“, както и „разкриваща таланти за изкуство и култура на
бедните деца от най-крехка възраст“, които „създават истинска народна (национална)
информационна банка на древни образци, музика, песен, танц, сакрални традиции от
бита и тракийски обичаи“. В концепцията се изразява възхищение от „пионерската
дейност“ на читалищните настоятелствата - „отваряйки прозореца за наука и
усъвършенстване на личността“. Друг малко известен факт е, че през 1922 г. (в периода
на тежка след военна криза) правителството на Александър Стамболийски оземлява
читалищата, потвърдено с „Актове за собственост“ на ниви и гори (държавни),
предоставени им, за да поддържат дейността си?! Непонятно и необяснимо е защо в
процеса на „възстановяване на собствеността“ след 90-те години на ХХ в. тези
материални активи не се „възстановиха“ на читалищата, при положение че законът на
Стамболийски е действал до 1949 г.
Планирането на развитието на регионите на Р. България и по-конкретно на
общините от 3, 4 и 5 категория е навременен отговор на изискванията на „Териториалния
дневен ред“ на ЕС. Жителите на общините от тези категории са с натрупани след 1992 г.
болезнени и чувствителни проблеми. Тези общини са със засилваща се ниска степен на
заселеност, като териториите им съставляват над 53% от общата територия на Р.
България и над 63% от тази на ЮЦР за планиране, където е ситуирана и община
Съединение.
В процеса на изготвянето на Плана констатирахме остри проблеми, съпоставими и
за малките общини от областта, като:
- хронично изоставане на прилагането на ЗКИР и изготвянето на кадастрални карти с
кадастрални регистри (КККР) на населените места със землищата им;
- отсъствие на специализирани кадастрални карти, където са изготвени ККРР –
обстоятелство, утежняващо допълнително планирането и управлението на
извънселищните територии, изграждането и поддръжката на транспортните и инженерни
системи (с обектите им) и др.;
- отсъствие на реални условия и данни за точното териториално стациониране и
определяне на защитени зони (територии) на/към обектите на културно-историческото
наследство – недвижими културни ценности в извън урбанизираните територии;
- отсъстват цифрови модели на действащи подробни устройствени планове (ПУП), в
т.ч. на ПУП-ПР (план за регулация) и ПУП-ПУР (план за улична регулация) –
необходими според нас за бързото обслужване на населението и за планиране и
усвояване на държавни фондове в населените места за публичните сгради и
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пространства, за улици и инженерно-техническа инфраструктура и др.. Неизготвената
цифровизация на кадастрите и подробните устройствени планове е и препятствие при
планирането и усвояването на ЕФ в извън урбанизираните територии, оскъдно насочвани
към тези малките общини.
Нужно е преосмисляне на провежданата досега политика за централизирано
насочване на европейското финансиране към общини 3, 4 и 5-та категория, особено към
тези, които са реализирали положителни резултати в развитието си, чрез частни и
държавни средства, влагани досега за развитие на структурните системи на жизнената
среда. Вкарване в действие на подобна държавна политика към малките общини,
разположени в непосредствена близост до тези на областни градове, многократно ще
мултиплицира влаганите средства, в т.ч. за преодоляване на остри проблеми в малките
общини, като разкриване на нови работни места (за квалифицирани кадри), в комбинация
с ефективно използване на функциониращите енергийни инфраструктури в малките
общини; преодоляване на лошата практика – разширение на строителните граници на
областния град за нуждите на обитаването в земеделски земи, при наличието на свободни
(и необитавани) жилищни терени в близките населени места на малките общини и много
други.
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ОБЩИНА ХИСАРЯ
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
Община Хисаря е туристическа дестинация, която предлага целогодишен
туристически продукт с възможности за лечение и отдих. Туристическа дестинация
Хисаря разполага със запазени уникални природни дадености и богато културноисторическо наследство. На територията на гр. Хисаря, Старосел и Красновски
минерални бани е изградена модерна туристическа база, която се посещава от хиляди
български и чуждестранни туристи от цял свят. Легловата база е заета целогодишно, като
се наблюдава силен летен туристически сезон, по-слаб есенен и пролетен сезон и
затихващ зимен сезон. Достигнатата средна заетост на легловата база през последните
няколко години се движи в рамките на 40 – 42%.
А. Географско положение
Община Хисаря се намира в Горнотракийската низина, разположена е върху
южните склонове на Среда гора. Общината се намира в Южния централен район за
планиране на страната и отстои на около 40 км северно от областния център – град
Пловдив. Общата площ на общината възлиза на 549 кв. км, от които 13 кв. км са населени
места, а 206 кв. км – горски фонд. Община Хисаря представлява 9,18% от територия на
Пловдивска област.
Северната и североизточната граница е с община Карлово, принадлежаща към
област Пловдив. На запад Хисаря граничи с община Копривщица, която е част от
Софийска област. На юг и югоизток общината е ограничена от общините Съединение
(Пловдивска област) и община Калояново (Пловдивска област).
В селищната мрежа на община Хисаря се включват: гр. Хисаря, с. Михилци, с.
Черничево, с. Старосел, с. Мътеница, с. Старо Железаре, с. Ново Железаре, с. Паничери,
с. Беловица, с. Мало Крушево, с. Красново, с. Кръстевич.
Достъпност:
Изградената много добра пътна мрежа в общината и наличието на железопътна
линия, която свързва общинския център с областния център, и близкото отстояние до
Летище Пловдив осигуряват много добрата достъпност на общината от всички точки на
страната. За добрата достъпност на общината допринася също добре организираният
автобусен и железопътен транспорт.
Транспортна система:
- пътища, жп транспорт, въздушен транспорт
Пътната мрежа на територията на общината е добре развита. В обсега на общината
попадат 4 пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа с дължина 63,875 км:
Транспортната обвързаност на общината с националната мрежа се осъществява от
близостта на автомагистрала „Тракия“, подбалканския път и жп-отклонението от
линията Пловдив - Карлово. През общината преминават предимно пътища от ІІІ и ІV
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клас, осъществяващи междуселищни връзки вътре в общината, както и между съседни
общини – Карлово и Стрелча. Хисаря отстои на 40 км от областния център Пловдив и
170 км от столицата София.
Б. Природни ресурси:
Релеф
Средната надморска височина на общината е около 350 м. Релефът на общината е
разнороден. В територията й се включват склоновете на Същинска Средна гора, които
постепенно преминават в Горнотракийската низина. Най-високите върхове, които се
намират в близост до общината, са вр. Богдан (1 604 м) и вр. Алексица (1 530 м).
Същинска Средна гора, която заема най-високия дял на планината, се
характеризира със заоблено и плоско било. На север се спускат стръмни склонове, които
контрастират на южните – по-полегати и постепенно достигащи Маришката низина.
Климат
Община Хисаря се намира в границите на преходно-континенталната климатична
област на България. Важна особеност на климата е преходният му характер, който има
различни характеристики в годините. Регистриран е превес на субтропичното влияние
на Средиземно море или на средноевропейския континентален климат.
Топлите въздушни маси, които нахлуват в страната от юг и се задържат от
Старопланинския масив и ридовете на Средна гора, са основната предпоставка за меката
и топла зима в района на общината. Снежната покривка се задържа около 27 дни и е със
средна дебелина 5 см. Характерна за община Хисаря е ранната пролет, която е
сравнително топла. Лятото е с най-високи температури през месеците юли и август, с
ниска влажност и слаби ветрове. Есента е топла и слънчева и продължава до 30 октомври.
Средната годишна температура в общината е 11,5ºС. Средната лятна температура е
21,4ºС, а средната зимна температура 1,1ºС. Минималните януарски температури са (10ºС, -11ºС). Абсолютната максимална температура, измерена в гр. Хисаря, е 39,6ºС.
Средните годишни валежи са около 500 л/кв.м, което е резултат от валежната сянка
на планините Стара планина и Средна гора. За територията на общината са характерни 2
валежни максимума – юнски, поради континенталното влияние и ноемврийски, поради
средиземноморското климатично влияние.
Преобладаващите ветрове са източните и със средна годишна скорост 1,1 м/сек.
Силните ветрове са рядкост, като 80% са със скорост от 0 до 1 м/сек., което е много
благоприятно за зимния сезон.
Водни ресурси
Термалното находище в района на Хисаря се състои от 22 извора, разположени в
малък район, с различна физико-химична характеристика и температура. Този факт е
уникален не само за България, но и за света. Не е случайно, че първото организирано
балнеолечение в България – през 20-те години на миналия век, е започнало в град Хисаря.
Минералните води се използват за лечението на бъбречни, жлъчни, урологични,
стомашно-чревни, чернодробни заболявания и заболявания на опорно-двигателния
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апарат. Хидроминералните ресурси попадат в категорията на слабо минерализираните
термални води.
Минералната вода в с. Красново също е слабо минерализирана. Приложението на
водата за лечение е при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна
система, гинекологични и кожни заболявания.
Минералната вода в с. Старо Железаре се бутилира за питейни нужди.
Хидроминералните ресурси на минералните извори в общината са 62,10 л/сек. В
качествено отношение са еднородни. По своите физико-химични качества
разглежданите води биват: бистри, безцветни, с температура 45 - 52ºС. Характеризират
се като хидрокарбонатно-натриеви (алкални) минерални води.
Хидроложката система на територията на община Хисаря се определя от реките
Стряма, Калаващица, Пикла, Пясъчник и др., които имат постоянен дебит и голяма
водосборна площ.
Изводи: Постоянният физико-химичен състав на хисарските минерални води,
липсата на вредни химични компоненти, добрите органолептични качества са
предпоставка за широкото им използване за ефективно лечение и ежедневна питейна
употреба. Оценката на тази база е, че община Хисаря притежава значителни природни
ресурси и наред с развитието на балнеотуризма, може да развива всички видове
алтернативен туризъм.
Екологично състояние на природните ресурси на територията на общината
Град Хисаря е екологично чист. В него и в населените места на общината няма
промишлени предприятия. Районът е заобиколен от горски пояс, а общинският център –
град Хисаря, е разположен сред паркове и градини. В града и кварталите са изградени
канализационни мрежи за обратни води и външни колектори за отвеждането им до
модерна пречиствателна станция. В по-големите населени места на общината също са
изградени канализационни мрежи за обратни води. Благодарение на реализираните
европейски проекти, допринесли за изграждане на модерна пречиствателна станция за
обратни води, и завършения цикъл по изграждането на канализационната система за
обратни води в гр. Хисаря, природните ресурси на територията на града и общината са в
добро екологично състояние и отговорят на стандартите за екология.
Биоразнообразие и защитени територии
На територията на Община Хисаря има три защитени местности и една природна
забележителност:
Защитената местност „Дъбите“ – „Конска поляна“ – Намира се в землището на
с. Кръстевич в близост до хижа „Бунтовна“, включва вековни букови гори с голямо
разнообразие на растителни и животински видове и се ползва за отдих и туризъм.
Защитена местност „Барикадите“ – Намира се в землищата на гр. Копривщица,
община Копривщица и на с. Старосел, община Хисаря. Защитената местност е с площ
119,7 ха и е обявена за такава с цел опазване на вековна букова гора и характерен
ландшафт с широколистни гори и ливадни съобщества.
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Защитена местност „Чивира“ – Намира се в землищата на с. Старосел, община
Хисаря и с. Каравелово, община Карлово. Площта на защитената територия е 106,5 ха.
Обявена е за такава с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с
широколистни горски и ливадни съобщества
Природната забележителност „Дванадесетте дръжкоцветни дъба“ – Намира се
в местността „Гереня“, землището на с. Паничери, община Хисаря. Площта на
природната забележителност е 20 ха. Дъбовете с чаплова колония, които са на възраст
над 200 г., се намират в частни ливади.
Язовир „Пясъчник“ е защитен обект от международно значение за зимуване на
водолюбиви птици. В определени периоди на годината тук се събират над 22 000
прелетни птици, като най-многочислена е колонията на голямата белочела гъска. От
световно застрашените видове тук обитават през зимата малкият корморан (Halietor
pygmeus), малката белочела гъска, червеногушата гъска и белооката потапница.
В горите се добиват значителни количества гъби, горски плодове и билки.
Екологичните условия благоприятстват развъждането на ценен дивеч (благороден елен,
дива свиня, фазан и други), като създават добри условия за развитие на ловен туризъм.
Извод: Богатите ресурси на община Хисаря са добра предпоставка за качествен
екотуризъм в атрактивна, чиста и съхранена природа.
Земеделски насаждения (отглеждани култури в общината)
Природно-климатичната характеристика на територията на общината е основна
предпоставка за доброто развитие на подотрасъл растениевъдство, който се явява и
основен.
Общината има традиции в отглеждането на зърнено-житните култури, трайните
насаждения, зеленчуци и технически култури. През последните години на мястото на
амортизирани лозови масиви са създадени нови лозови насаждения. За сметка на
намаления размер на площите, на които се отглеждат зърнени култури, през последните
години са се увеличили площите, на които се отглеждат етерично-маслени култури.
II. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
(възможности и предлагане):
1. Културен туризъм
Културни ценности:
1.1. Археологически обекти
Хисаря притежава богато културно-историческо наследство. Тук се е намирало
праисторическо селище още преди V-IV хил. пр.н.е. Около минералните извори били
изградени лечебно-религиозни светилища (нимфеуми). От този период датират големите
тракийски култови съоръжения край Старосел. Тракийската астрономическа
обсерватория до с. Старо Железаре е единствената по рода си, открита досега в България.
Тя е от типа „Стоунхендж“, от VІ в. пр.н.е. Целта на това съоръжение е да се измерва
точното слънчево равноденствие.
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Археологически резерват „Диоклецианопол“ обхваща изцяло запазена
крепостна стена с четири порти и бойни кули, останки от казармени постройки, частни
вили, обществени сгради, амфитеатър, терми, раннохристиянски базилики, семейна
гробница, запазени улични настилки и водопроводна и канализационна система от IV в.
пр.н.е. Хисарската крепостна стена е най-добре запазената от този тип в Югоизточна
Европа. Всички археологически обекти са разположени в красива паркова среда.
За посещения са отворени Археологически музей, Римски терми и Римска
гробница, които са включени в инициативата „100 национални туристически обекта“ на
БТС. Археологическият музей, въпреки ограниченото си пространство, реагира на
увеличеното търсене с гостуващи изложби от други музеи. С отварянето си за посещения
Римската гробница и Римските терми се утвърдиха като основен археологически
акцент на Хисаря. Направената частична консервация на крепостната стена по проект
„Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“ по
Програма „Регионално развитие“ и художествено осветление по цялата й дължина дават
прекрасни възможности за туристическа анимация и разходки около крепостта.
Тракийски култов комплекс Старосел – обхваща култовия храм на Четиньова
могила и гробницата с колони „Хоризонт“. Разкритият през 2000 г. храм е датиран от
края на V-ІV в. пр.н.е. и е най-големият запазен тракийски царски комплекс в
Югоизточна България. Със своята монументалност и богато царско погребение – със
златни и сребърни накити, бойни доспехи и рисувани керамични съдове, храмът е
притегателна точка за масови посещения. Разкритите още пет могили в района оформят
една неофициална „столица на тракийските царе“ край Старосел.
През 2005 г. бяха разкрити два нови тракийски обекта: на връх „Кози грамади“ –
тракийски град с царска резиденция, а в с. Кръстевич – тракийски емпорион (търговско
средище).
На 4 км северно от с. Красново, на средногорския връх Калето, се намират
останките на средновековна крепост от ІХ-ХІV в.
Една от емблемите на Хисаря е Колонадата – точно копие на римска колонада.
Захранва се с минерална вода от извор „Момина сълза“. Върху свода са изобразени
осемте антични божества на здравето.
Римската гробница на гр. Хисар е най-голямата от всички гробници, откривани
досега в района на Хисаря. Впечатлява с красивата си подова мозайка.
Крепостната стена на Хисаря е най-добре запазената в Европа от епохата на късната
античност (IV в.). Стената е дълга 2315 м, с височина 11 м, а крепостната порта
„Камилите“ се извисява на 13 метра.
Архитектурните и художествени композиции, като фонтана „Голата жена“,
водопийните павилиони „Момина сълза“ и „Момина баня“, старите градски бани,
допълват богатата история на града и го превръщат в утвърдена туристическа
дестинация. В Хисаря е разкрит Античен амфитеатър с отлично запазена полукръгла
арена, сцена за представления, битки и игри през Античността. Летният театър е
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построен в стила на античните амфитеатри изцяло в духа на римските антични градове.
Намира се в красивия парк „Орфеев дол“ и разполага с 1700 места.
1.2. Религиозни храмове и манастири
В община Хисаря има 13 православни църкви, 2 католически храма и 1 джамия.
Всяка църква има своята история и храмов празник, който събира местните хора и
гостите с традиционна литургия и курбан. Църквата „Св. Пантелеймон“ в град Хисаря е
една от най-красивите и е най-посещаваната. Като търсен туристически обект се
открояват и други духовни места в град Хисаря – параклиса „Св. Георги“ над кв.
Веригово и Кръста над кв. Момина баня, които предлагат места за отдих и панорамни
гледки.
1.3. Фестивали и културни прояви
1.4. Фолклор, обичаи, занаяти, кухня
Фолклорни фестивали и традиционни празници
Традиционен за град Хисаря е Балканският шампионат по фолклор „Жива вода“,
който се провежда по време на празниците на града в началото на юни. В рамките на
четири дни фестивалът събира над 800 участници от България и гостуващи състави от
балканските страни. Програмата се излъчва директно по интернет телевизия. Представя
се автентичен и обработен български фолклор, както и кулинарни изложби.
Традиционни за град Хисаря са и местните кукери „джумали“ с уникални и много
атрактивни маски, които обикалят града по време на пролетните пости. В другите селища
от общината се открояват Празник на розата в село Старосел, Празник на гроздобера
във Винарска изба „Старосел“, Кушията (надбягване с коне) в с. Паничери и в с.
Красново, Еньовден в „Дома на традициите“ в с. Старо Железаре.
От 2016 г. културният календар се увеличава с още едно атрактивно събитие –
„Български събор „Хайдут Генчо“, който се провежда през месец юли и всички гости и
участници са с национални костюми. На открити сцени се представят: автентичен
песенен и танцов фолклор, традиционни обреди и ритуали от региона (кукери,
нестинари, борби) и възстановки от хайдушкото движение. Съборът се посещава от гости
от цялата страна.
Младежки конкурси и артфестивали
В град Хисаря се провежда Националният младежки конкурс за популярна песен
„Петнадесет лалета“ за българска музика и песни на Мими Иванова и Развигор Попов,
който събира младежи от цялата страна. Конкурсът е под патронажа на вицепрезидента
и има висок рейтинг.
Възстановки и спектакли – на кръгли годишнини в гр. Хисаря и с. Старосел се
правят възстановки на Априлското въстание, в които активно участие взимат местните
самодейци. В град Хисаря пред крепостната порта „Камилите“ и на античния амфитеатър
се правят възстановки по легендите за града и Античен фестивал с помощта на „Групата
за исторически възстановки – Свищов“ и „СИЛА – Пловдив“.
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На тракийския култов храм в с. Старосел по време на лятното слънцестоене се
провежда демонстрация на езическия ритуал „Празник на Слънцето“, а на пролетното и
есенно равноденствие – се представят ритуали на светилище „Каменица“ от Тракийско
общество „Трескейа“, които събират разнообразна публика.
Празници, събори и изящни изкуства
В богатата културна програма на град Хисаря се включват още: Празникът на
града, който се организира в началото на месец юни; Театралният фестивал на
аматьорските състави, който събира самодейни театрални трупи от цялата страна и се
провежда цяла седмица през юни; конкурсът за мажоретни състави „Хеса-Сара“;
мултимедийният спектакъл „Очите на времето“, който се излъчва върху крепостната
стена по време на празници и значими събития. В с. Старо Железаре се провежда
Фестивал на стенната живопис, организиран от Артгалерия „Пирянков“ – Варшава, в
който млади полски художници рисуват местни хора и световноизвестни личности върху
стените на къщите и оградите.
Фолклор – етнографски сбирки в археологическия музей на Хисаря, частната
етнографска сбирка на Гина Бъзева от с. Старосел и сбирката в музея на с. Старо
Железаре, фолклорни танцови състави, автентични певчески групи, уникалните кукери
„джумали“ на кв. „Момина баня“, местни фолклорни празници и ритуали.
Културни институции:
1.5. Театри, концертни зали, музеи и галерии, читалища
В община Хисаря няма концертни зали и галерии. Всички селища в общината имат
читалища, с изключение на с. Мътеница. Това са уникални духовни центрове, в които
групи за автентичен фолклор, танцови състави, детски кръжоци за занаяти и етнографски
сбирки поддържат живи местните традиции и опазват културното ни наследство.
НЧ „Иван Вазов“ и Летен театър в гр. Хисаря предоставят своите сцени, на които
театрални и музикални състави от цялата страна представят театрални постановки,
концерти и изложби на местни и гостуващи художници и фотографи.
Археологическият музей в Хисаря разполага с богата сбирка от археологически и
етнографски находки. Отлично запазени образци от праисторическо време; тракийски,
римски и византийски съдове; колони, мраморни плочи, статуи; златни, сребърни и
бронзови монети и предмети, проследяващи историята на народите, населявали района.
Частна етнографска сбирка има в град Хисаря, кв. „Момина баня“, където баба
Мита Тоскова от години събира автентични костюми, съдове, инструменти и атрибути
за старинни занаяти и дейности от бита. „Живото наследство“, което приютяват
читалищата, е основната движеща сила на културните събития в общината.
„Дом на традициите“. Музеят се намира в с. Старо Железаре (12 км от град Хисаря)
и се помещава в красива сграда с възрожденска архитектура, в центъра на селото.
Експонатите са композирани в тематични кътове, като най-важните са „Хлябът“ и
„Сватбата“.
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В Туристически информационен център се организират и провеждат изложби на
картини на художници и фотографи.
1.6. Творчески съюзи и организации
В общинска администрация Хисаря липсва информация за регистрирани творчески
съюзи и организации.
2. Екотуризъм – велосипеден, бавен и зелен туризъм, селски туризъм,
приключенски туризъм
Екологичният туризъм на територията на общината не е приоритетен, въпреки
добрите природни дадености на Хисаря и Средна гора и близостта на Стара планина.
Общината има потенциал в разработването на туристически пакети, свързани с
опознаването на околната среда, наблюдения на диви животински видове в естествената
им среда.
Създадените екомаршрути по оформени пътеките до кръстовете над Хисаря, до
връх Карасиврия и до средновековната крепост „Калето“ над с. Красново са добра
предпоставка за развиване на бавен и зелен туризъм.
Предоставянето като допълнителна туристическа услуга на велосипеди под наем
от по-големите туристически обекти способства за развитието на велосипедния туризъм
на територията на общината.
Въпреки че има много добри предпоставки за развитие на селския туризъм –
красиви села в подножието на Средна гора, стари къщи, запазени традиции и богата
история, запознаване с бита и обичаите на местното население, изучаване на
традиционни занаяти, народни танци и българска кухня, участие в домашните
задължения на стопаните, дегустации на домашни вина, – този раздел от
специализирания туризъм все още не е добре разработен на територията на общината.
3. Винен и кулинарен туризъм
С изграждането на Винарска изба „Старосел“ през 2005 г. се постави началото на
развитието на винения туризъм в община Хисаря. В непосредствена близост до
производственото предприятие се построи модерна туристическа база с места за
настаняване, които развиват успешна туристическа дейност. Предстоящо е влизането в
експлоатация на още един хотел. Виненият туризъм в община Хисаря ще се развие още
по-добре с построяването и на други винарски изби. Наличието на голям брой заведения
за хранене и развлечения е довело и до развитието на кулинарния туризъм.
4. Религиозен (поклоннически) туризъм
Въпреки наличието на 13 православни храма, 2 католически църкви и 1 джамия
религиозният туризъм в община Хисаря не е получил развитие.
5. Балнеоложки, СПА и уелнес туризъм
Балнео- и СПА туризмът е получил много добро развитие на територията на град
Хисаря. На базата на минералната вода с доказан лечебен ефект и модерната
туристическа база, сегментът обхваща най-широк спектър от клиенти – възрастни,
младежи, деца, семейства, спортисти, представители на бизнеса. В лечебните бази в град
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Хисаря се предлага лечение по клинични пътеки, а в СПА центровете на
висококатегорийните хотели – различни услуги, лечебни, козметични и релаксиращи
процедури.
6. Лов, фотолов, риболов, наблюдения на птици и животни
Община Хисаря има добри характеристики за развитие на ловен туризъм.
Създадени са условия за лов и риболов. Ловното дружество разполага с техника и водачи.
Старосел и Кръстевич и множеството водоеми и ловни полета са предпоставка за
бъдещето добро развитие на ловния туризъм.
7. Планински и ски туризъм
Планинският и ски туризмът не е получил развитие в община Хисаря.
8. Спортен туризъм (стадиони, спортни зали, фитнес зали, игрища, плувни
басейни, спортни съоръжения на открито)
Изградената спортна база в град Хисаря в момента задоволява потребителското
търсене и е добра предпоставка за развитие на спортен туризъм в общината. Наличието
на плувни басейни, новоизградена велоалея около крепостната стена, открити игрища за
волейбол, баскетбол и фитнес, общински тенис-корт привлича гостите на град Хисаря.
Модерният стадион с футболно игрище и лекоатлетическа писта с изкуствена настилка,
изцяло реконструиран по Програмата за развитие на селските райони, дава възможности
за провеждане на мачове от Б футболна група и младежки отбори, тренировки и
тренировъчни лагери на атлети и футболисти. За любителите на ездата в града Конна
база „Ездул“ предлага езда в манеж, разходки из близките местности или неколкодневни
конни преходи до с. Старосел, гр. Копривщица и други места. Спортната база се допълва
от боулинг зала, закрити фитнес зали в хотелите, фитнес площадки на открито. Има
заявени инвеститорски намерения за изграждане на голф игрище и аквапарк от частни
инвеститори.
Традиционно в Хисаря се провеждат: Триатлон, организиран от „Мултиспорт
Предизвикателство – България“; спортно ориентиране за купа „Аугуста“ – национален
кръг с международно участие; велосипедни офроуд състезания – пролетна и есенна
„Хисариада“; Тенис турнир „Хотел Хисар Опън“ и футболен турнир на малки вратички,
организирани от хотел „Хисар СПА комплекс“; детски плувни и велосипедни
състезания; футболни мачове от Б група.
9. Градски и развлекателен туризъм
Град Хисаря разполага с прекрасни паркове и озеленени площи с обща площ над
300 хектара, с редки растителни видове. Парковете са с богат и разнообразен дървесен и
храстов състав – ясен, явор, кестени, липи, люляци, черен и бял бор, кипариси, канадски
дъб и сребрист смърч, магнолии, екзотичните гинко белоба, амбиция, пауловния, рус,
ацер и др. В парковете има и интересни архитектурни елементи, водопийни павилиони,
скулптурни фигури, детски площадки, летен театър. Съществуващата паркова
инфраструктура в съчетание с многобройните заведения за хранене и развлечения са
допринесли и ще продължат да въздействат за развитието и на този сегмент.
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10. Бизнес и конгресен туризъм
Добрата база – хотели и почивни станции с многофункционални зали и пакетни
цени, удобното местоположение на града, благоприятният климат и възможностите за
разнообразна съпътстваща програма – обиколки на града, екскурзии до близки
исторически места, музикални програми, спортни атракции, са основните фактори,
определящи избора на Хисаря за провеждане на конгреси, семинари, бизнес срещи,
тиймбилдинги, национални форуми и международни срещи.
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III. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Средства за подслон и места за настаняване: хотели, къщи за гости,
туристически спални, къмпинг, хижи;
Броят на категоризираните места за настаняване на територията на община Хисаря
в началото на 2018 г. достигна 149 с общо 2279 легла. Общият брой на легловата база е
3111, в т. ч. 2279 в места за настаняване и 712 легла в медицинската база (болници за
профилактика и рехабилитация ) и 120 в хижи.
Местата за настаняване по видове, категории и брой легла са посочени в Таблица
№1
Таблица №1
№ места за настаняване
категории / легла
по
*
ред
9
1
2
7
2
8
4

816
26
12
100

4
-

559
-

954

4

559

42
%

25%

Данните показват, че преобладава броят на леглата във висококатегорийните
туристически обекти три и четири звезди, като общият им дял от 64% през 2016 г. е
нараснал на 67% през 2017 г.
Информация за хотелите и другите места за настаняване – категория, капацитет,
адрес, са посочени в таблици № № 2, 3, 4, 5 и 6.
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Таблица №2 – хотели
Вид
на Наименование
Адрес на обекта
Категория
обекта
на обекта
СПА хотел „Аугуста“
гр. Хисаря, бул. „Гурко“ №3 три звезди
четири
СПА хотел „Хисар“
гр. Хисаря, бул. „Гурко“ №1 звезди
гр. Хисаря, ул. „Бели брези“ четири
СПА хотел „Сана“
№1
звезди
балнео
гр. Хисаря,
хотел
„Гергана“
бул. „Иван Вазов“ №66
две звезди
гр. Хисаря,
хотел
„Сити“
бул. „Иван Вазов“ №23А
една звезда
гр. Хисаря, бул. „Гурко“
хотел
„Галери“
№15
две звезди
СПА хотел „Астреа“
гр. Хисаря, бул. „Иван
Вазов“ №68
Три звезди
СПА клуб „Централ“
гр. Хисаря, ул. „Аугуста“
четири
хотел
№5
звезди
семеен
„Грийн
гр. Хисаря,
три звезди
хотел
Хисаря“
ул. „Розова долина“ №2
Семеен
„Албена“
гр. Хисаря,
три звезди
хотел
ул. „9-те деца на Еани“
хотел
„Чинар“
гр. Хисаря,
три звезди
ул. „Васил Петрович“ №5
семеен
„Рай“
гр. Хисаря,
три звезди
хотел
ул. „Илин Паунов“ №1
хотел
„СТАРОСЕЛ" с. Старосел
три звезди
семеен
„КАМИЛИТЕ" гр. Хисаря, ул. „Бели брези“ две звезди
хотел
№3
хотел
„СИ Комфорт“ гр. Хисаря, ул. „Балкан“
три звезди
№16
апарт хотел „Асториа“
Хисаря, ул. „Васил Левски“ две звезди
№ 35
апарт хотел „Хелоу Хисар“ Хисаря, ул. „Шипка“ № 6
две звезди
семеен
„Вила Париж“ Хисаря, ул. „Русалка“ №1
три звезди
хотел
хотел
„Калина
с. Старосел
три звезди
Малина“

Легла Стаи
555

300

311

166

100

56

120

68

28

15

98

49

88

44

60

31

32

16

36

18

40

21

16
44

6
22

28

14

32

16

30
36

15
18

21

12

40

20
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Таблица №3 – почивни станции
почивна „Строител“
гр. Хисаря,
станция
ул. „Ал. Стамболийски“ №21
почивна „Бяло
с. Старосел,
станция Камъне“
местност „Бяло Камъне“
Таблица №4 – къщи за гости
къща за
„Кошовица“ с. Старосел, местност
гости
„Кошовица“
къща за
„Хубавата
гр. Хисаря, ул. „Априлци“ № 38
гости
къща“
къща за
„Хризантема“ гр. Хисаря, ул. „Антон Иванов“
гости
№19
къща за
„Ладжеви“
гр. Хисаря, ул. „Свобода“ №9
гости
къща за
„Викторияс
гр. Хисаря,
гости
Хаус“
бул. „Гурко“ №4 А
къща за
„Вила
гр. Хисаря, ул. „Шейново“ №4
гости
Стряма“
къща за
гр. Хисаря,
гости
„Чифлика“
ул. „Калоян“ №21
къща за
„Вила
Хисаря,
гости
Смокиня“
ул. „Генерал Тотлебен“ №4
къща за
„Сакутски“
гр. Хисаря,
гости
ул. „Васил Левски“ №24А
къща за
„Селска
гр. Хисаря,
гости
приказка“
ул. „Стею Байрактарина“ № 27
Таблица №5 – стаи за гости
самостоят „Наталис“
гр. Хисаря,
елни стаи
ул. „Гео Милев“ №20
стаи за
„Берберова“ гр. Хисаря,
гости
бул. „Хр. Ботев“ №16
стаи за
„Зорница“
Хисаря, ул. „Русалка“ № 4
гости
стаи за
„Попови“
гр. Хисаря, ул. „Васил
гости
Петрович“ №17
самостоят „Дом
гр. Хисаря, ул. „Васил
елни стаи Власеви“
Петрович“ №17

една
звезда
една
звезда

64

32

60

30

две звезди
15

7

10

5

6

3

8

4

26

10

28

10

две звезди

10

5

две звезди
две звезди

6

3

9

4

10

5

8

4

9

4

4

2

4

2

4

2

две звезди
една
звезда
две звезди
три звезди
две звезди

една
звезда

две звезди
две звезди
две звезди
две звезди
две звезди
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самостоят
елни стаи
стаи за
гости
самостоят
елни стаи
стаи за
гости
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
самостоят
елни стаи
стаи за
гости
стаи за
гости
стаи за
гости
стаи за
гости

„Ланков“
„Вила
Терзиеви“
„Василски“
„Цезар“
„Ловен дом“
„Диявена“
„Къщата на
баба“
„Петков“
„Аугуста 7“
„Сами“

гр. Хисаря, ул. „Шейново“ №2
гр. Хисаря,
ул. „Васил Петрович“ №13
гр. Хисаря,
бул. „Иван Вазов“ № 25
гр. Хисаря,
бул. „Христо Ботев“ № 37
гр. Хисаря,
ул. „Н. Вапцаров“ №11
гр. Хисаря, ул.
„Ал. Стамболийски“ №12
гр. Хисаря,
ул. „Вела Пеева“ № 5
гр. Хисаря,
ул. „Антон Билкин“ №37
гр. Хисаря, ул. „Аугуста“ №7
гр. Хисаря,
бул. „Иван Вазов“ №18

„Хаджиев“
„Фантазия“
„Вила
Стряма“
Детелина - 1
Детелина - 2
„Петров“
„Докова“
„Стела“

гр. Хисаря, ул. „Аугуста“ №3
гр. Хисаря, бул. „Гурко“ №13
гр. Хисаря , ул. „Шейново“ №4
гр. Хисаря, ул. „Илин Паунов“
№16
гр. Хисаря, ул. „Илин Паунов“
№16
гр. Хисаря, ул. „Васил Левски“
№26
гр. Хисаря, бул. „Гурко“ №21
Хисаря,
бул. „Христо Ботев“ №51

„Аугуста“
„Орфей“

гр. Хисаря, бул. „Гурко“ №4
гр. Хисаря,
ул. „Вела Пеева“ №26

две звезди
4

2

8

4

7

3

10

5

4

2

4

2

4

2

8

4

10

5

4

2

7

3

10

5

10

5

2

1

6

3

6

3

6

3

4

2

5

3

2

1

две звезди
една
звезда
две звезди
две звезди
една
звезда
една
звезда
две звезди
две звезди
две звезди
една
звезда
три звезди
две звезди
една
звезда
една
звезда
две звезди
една
звезда
една
звезда
две звезди
три звезди
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стаи за
гости
стаи за
гости
стаи за
гости
стаи за
гости

„Империал“
„Никол“

две звезди
гр. Хисаря, ул. „Стряма“ №4
гр. Хисаря,
ул. „Васил Петрович“ №17

„Бегониите“

4

2

4

2

5

3

3

2

16

8

4

2

59

54

6

3

2

1

4

2

4

2

9

4

42

16

две звезди
две звезди

Хисаря, бул. „Иван Вазов“ №12
„Вардарлиев“
Хисаря, бул. „Иван Вазов“ №12

Таблица №6 – апартаменти за гости и бунгала
апартаме „Аква Терми“
нти за
– 8 ап.
с. Красново, местност
гости
„Поленака“
апартаме
нти за
„Централ
гости
парк“ – 2 ап. гр. Хисаря, ул. „9-те деца Еани“
апартаме „Старосел“ –
нти за
54 ап.
местности „Брантии“ и
гости
„Куманче“
апартаме „Фантазия –
нти за
2“ – 3 ап.
гр. Хисаря,
гости
бул. „Генерал Гурко“ №13
апартаме „Калея“ – 1
нти за
ап.
гости
гр. Хисаря, ул. „Шейново“ №9
апартаме „Империал
нти за
Гардън“ – 2
гости
ап.
гр. Хисаря, ул. „Стряма“ №8
апартаме „Хисаря“ – 1
нти за
ап.
гр. Хисаря,
гости
ул. „Х. Смирненски“ №12
апартаме „Империал
нти за
Гардън“ – 2
гости
ап.
гр. Хисаря, ул. „Стряма“ №8
Бунгала - „Строител“
гр. Хисаря,
16
ул. „Ал. Стамболийски“ №21

една
звезда

три звезди

три звезди

три звезди

три звезди

три звезди

три звезди

една
звезда
три звезди

една
звезда
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2. Заведения за хранене и развлечение: ресторанти, пицарии, механи, пекарни,
сладкарници, дискотеки и др.
Информация за заведенията за хранене и развлечения по типове и подтипове –
категория, капацитет, адрес, се съдържа в таблица № 8
Таблица № 8 – ресторанти, пицарии, механи, пекарни, сладкарници,
дискотеки и др.
Тип
Наименовани Категори Капацитет Бр. места
е
я
закрито открито
Вид
ресторант класически „Мечките“
ресторант класически „Астреа“
намира се в
хотел „Астрея“
ресторант класически „Аугуста“,
намира се в
хотел
„Аугуста“
ресторант класически „Гергана“
намира се в БХ
„Гергана“
ресторант класически „Винополис“ –
намира се в
хотел „Сана
Спа“
ресторант класически „Престиж“намира се в
„СПА хотел
Хисар“
ресторант с бълг.
„Панорама“
кухня
намира се в
„СПА хотел
Хисар“
ресторант класически „Клуб
Централ“ в
хотел „Клуб
Централ“
ресторант класически „Галери“ в
хотел „Галери“

една звезда
три

42
130

30
90

12
40

две звезди

450

350

100

две звезди

130

120

10

три

120

100

20

три

220

220

0

три

110

70

40

три

76

40

36

три звезди

49

49

0
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ресторант класически „Чинар“ – в
хотел „Чинар“
ресторант класически „Камилите“1
ресторант класически „Балкан“
ресторант класически „Извора“
ресторант класически „Прованс“
ресторант класически „Албена“ в
хотел „Албена“
ресторант класически „Национал“
ресторант класически „Камилите“ 2 в
семеен хотел
„Камилите“
ресторант класически „Чинар“
ресторант класически „Ловен дом“
ресторант класически „Старосел“ в
хотел
„Старосел“
ресторант с бълг.
„Строител“
кухня
в почивна
станция
„Строител“
ресторант класически „Бяло Камъне“
в почивна
станция БК
ресторант класически „Негида“
ресторант класически „Цезар“
заведение снекбар
„Тонус“
за бързо
обслужва
не
заведение снекбар
„Рай“
за бързо
обслужва
не
заведение снекбар
„Старата
за бързо
пицария“
обслужва
не
заведение бистро
„Тони“
за бързо

три звезди

100

46

54

една звезда
две звезди
две звезди
две звезди
две звезди

150
140
195
146
65

50
100
95
50
65

100
40
100
96
0

две звезди
две звезди

146
100

50
50

96
50

две звезди
една звезда
две звезди

50
148
150

70
100

50
78
50

една звезда

50

50

0

една звезда

150

100

50

една звезда
две звезди
две звезди

40
90
30

40
45
18

0
45
12

две звезди

36

20

16

една звезда

80

40

40

една звезда

42

42

0
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обслужва
не
заведение
за бързо
обслужва
не
заведение
за бързо
обслужва
не
заведение
за бързо
обслужва
не
заведение
за бързо
обслужва
не
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение

бистро

„България“

една звезда

90

45

45

бистро

„Парк“

една звезда

30

20

10

пицария

„Тоскана“

две звезди

80

48

32

бюфет

„Айрис“

една звезда

19

12

7

кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив

„Вивиан“

една звезда

18

10

8

„Албена“

две звезди

140

90

50

„Ротонда“

две звезди

80

40

40

„Кристал“

две звезди

97

45

52

„Сънрайз“

една звезда

45

0

45

„Магитош“

една звезда

20

20

0

„Каменица“

една звезда

18

18

0

„Гайтан“

една звезда

40

20

20

„Черно и бяло“ една звезда

20

20

0

„Гайтани“

две звезди

48

18

30

„Мишел“

една звезда

30

20

10
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питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
питейно
заведение
бар
бар
бар
бар
бар
бар

бар
бар

бар

бар

бар
бар
бар
бар

кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафеаперитив
кафене

„Наталис“

две звезди

30

16

14

„Диаква“

една звезда

48

0

48

„Наздраве“

една звезда

20

12

8

„Априлци“

една звезда

20

20

0

„Венеция“

една звезда

30

14

16

нощен бар „Адикт“
кафе-бар
„Астрея“ в
хотел „Астрея“
лоби бар
„Астрея“
коктейл - „Синьор“
бар
коктейл - „Централ парк“
бар
бар-басейн „Аугуста“
хотел
„Аугуста“
лоби бар
„Аугуста“
спортен
„Аугуста"
център
хотел
„Аугуста“
бар-фоайе „Гергана“
хотел
„Гергана“
спортен
„Сана“
център
хотел Сана“

две звезди
три

120
40

120

0
40

три
една звезда

40
48

40
48

0

две звезди

150

70

80

две звезди

20

0

20

две звезди
две звезди

20
30

20
30

0
0

две звезди

50

20

30

три

8

8

0

бар-фоайе „Сана Спа“
хотел „Сана“
боулинг
„Хисар“
хотел „Хисар“
лоби бар
„Хисар“
хотел „Хисар“
басейн
„Хисар“
хотел „Хисар“

три

86

66

20

три

50

50

0

три

70

50

20

три

100

100
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бар

лоби бар

бар

лоби бар

„Клуб
три
Централ“
„СИ Комфорт“ три
хотел „СИ
Комфорт“

19

19

0

20

16

4

Информация за всички категоризирани туристически обекти на територията на
община Хисаря – за места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене
и развлечения, както и за самостоятелните такива, може да бъде намерена в Националния
туристически регистър на адрес : https://ntr.tourism.government.bg/
Във висококатегорийните места за настаняване – три и четири звезди, е осигурен
достъп за посетители с ограничена подвижност. Обслужването на туристите се извършва
от персонал с необходимата професионална и езикова квалификация според
определените на обектите категории.
3. Основни зони за отдих и туризъм
- Централната част на град Хисаря – в района на Архитектурния ансамбъл
„Колонадата“ и фонтана „Голата жена“, и парковите площи около водопийните
павилиони;
- Прилежащите площи към плувните басейни и изградените спортни съоръжения
на територията на града;
- Летните градини на заведенията за хранене и развлечения;
- Велоалеята, Летен театър и Южната порта „Камилите“;
- Площада пред НЧ „Иван Вазов“.
4. Туристически поток
Град Хисаря и община Хисаря са известна туристическа дестинация, която
разполага с много добре изградена туристическа база, посещавана от хиляди български
и чуждестранни туристи от цял свят. Анализът на туристическия поток показва, че в
структурния състав преобладаващ дял имат българските туристи.
Направеният анализ показва, че през последните няколко години (2010 – 2017)
възходящият тренд в развитието на туризма на територията на общината се запазва и
това ясно се вижда в
Таблица №2
години
регистрирани туристи
реализирани нощувки
БГ
ЧГ
БГ
ЧГ
общо
общо
2010
4243
181 378
25 418
79 214 74 971
206 796
2011
6918
198 836
46 179
90 490 83 572
245 015
2012
7434
204 294
54 856
91 774 84 340
259 150
2013
7363
210 286
57 723
92 235 84 872
268 009
2014
9635
203 822
64 247
99 021 89 385
268 069
2015
10 039
211 400
66 808
102 756 92 717
278 208
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2016
2017

122 278 111 658
118 324 107 887

10 620
10 437

243 910
244 457

68 517
66 829

312 427
311 286

и Графика №3

Регистирирани туристи и реализирани нощувки
2010 - 2017
350000
300000
250000
200000
150000
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50000
0

години
регисстрирани туристи общо
регисстрирани туристи БГ
регисстрирани туристи ЧГ
реализ.нощувки БГ
реализ.нощувки ЧГ
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

реализ.нощувки общо

За първи път през последните години сравняването на броя на регистрираните
туристи и реализираните нощувки през 2017 г. с тези през предходната 2016 г. показва,
че броят на туристите и нощувките е по-малък съответно с 3954 туристи и 1141 нощувки.
Запазен е средният престой на един турист през сравнявания период от 2,6 дни.
Ако през 2016 г. броят на регистрираните туристи е общо 122 278 в т. ч. 111 658
(91%) българи и 10 620 (9%) чужденци и са реализирани 312 427 нощувки, от които 24
910 (78%) от български граждани и 68 517 (22%) от чуждестранни туристи, то през 2017
г. в средствата за настаняване на територията на община Хисаря са регистрирани общо
118 324 туристи в т. ч. 107 887 българи (91%) и 10 437 (9%) чужденци и са реализирани
311 286 нощувки, от които 244 457 (79%) от български граждани и 66 829 (21%) от
чуждестранни туристи.
Данните показват, че се наблюдава запазване на съотношението на броя на
регистрираните български туристи и реализираните от тях нощувки към броя на
регистрираните чуждестранни туристи и нощувки. И през 2017 г. силно доминиращ е
вътрешният туризъм, представен с 91% от общия брой туристи и 79% от общия брой
нощувки.
Динамиката в развитието на отрасъл туризъм в периода 2011 – 2017 г. по
отношение брой регистрирани туристи и реализирани нощувки, среден престой на един
турист и заетост на легловата база е показана в
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Таблица №3
година
Регистрирани туристи
рег.
бълг.
тур.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

рег.
чужд.
туристи

83 572
84 340

6918
7434

84 872
89 386
92 717
111 658
107 887

7363
9635
10 039
10 620
10 437

%
Реализирани нощувки ср.
престой
реал. нощ. общо
дни
зает.
чужд.
туристи

общо реал.
нощ.
бълг.
тур.
90 490 198 836
91 774 204 294
92 235 210 286
99 021 203 822
102 756 211 400
122 278 243 910
118 324 244 457

46 179
54 856
57 723
64 247
66 808
68 517
66 829

245 015
259 150
268 009
268 069
278 208
312 427
311 286

2,7
2,8
2,9
2,7
2,7
2,6
2.6

33
38
40
40
40
42
38

Данните от 2011 – 2016 г. потвърждават налагащия се извод, че туризмът в община
Хисаря се развива с устойчив темп. Заетостта на легловата база от 33% през 2011 г.
достига 42,2 % през 2016 г. Трябва да се отбележи също, че за първи път през
наблюдавания период, сравнявайки регистрираните туристи и реализираните нощувки
през 2017 г. с тези от предходната 2016 г., се отчита, че същите са по-малко съответно с
3954 туриста и 1141 нощувки. Намаляването на броя на регистрираните туристи, а оттам
и на реализираните нощувки през 2017 г., е в резултат на различни обективни и
субективни фактори, като намаляване на броя и обедняване на населението,
недостатъчна реклама на туристическия продукт и не на последно място и нарастването
на конкурентната туристическата база в национален мащаб, предлагаща същия
туристически продукт.
Средният престой на един турист показва, че Хисаря традиционно се посещава в
рамките на 2-3 дни, което често съвпада с почивните и празничните дни. Средният
престой на един чуждестранен турист е значително по-висок, като през различните
години се движи в рамките от 5-7 дни.
Интерес представлява да се проследи какво развитие е получил през годините и
международният туризъм на територията на община Хисаря и какъв е неговият дял.
Представените по-горе данни по безспорен начин показват, че през последните
няколко години туристическа дестинация Хисаря продължава успешно да отстоява и
завоюва нови позиции на международния туристически пазар. За това говори фактът, че
ако през 2010 г. са регистрирани едва 4243 чуждестранни туристи с 25 418 нощувки, то
през 2017 г. броят на чуждестранните туристи и нощувки е достигнал 10 437 туристи и
66 829 нощувки. Средният престой на един чуждестранен турист през 2016 г. е 6,4 дни.
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През 2017 г. се отчита лек спад на броя на регистрираните чуждестранни туристи и
реализираните нощувки. Регистрирани са 183 туристи и 1688 нощувки по-малко в
сравнение с тези през 2016 г.
От чуждестранните туристи и през 2017 най-висок е делът на туристите от Израел
(4607), следван от Русия (1473, Гърция (561), Германия (372), Италия (288) Турция (285),
САЩ (264), Румъния (244), Украйна (231), Великобритания (216), Франция (213) Япония
(126), Китай (103) др.
Данните от последните няколко години показват, че дестинация Хисаря е
традиционно позната преди всичко на европейския туристически пазар, като през
последните няколко години е направен сериозен пробив на пазара в Израел. През 2017 г.
44% от пристигналите чуждестранни туристи и 72 % от реализираните нощувки от
чуждестранни туристи са от граждани на Израел.
5. Туристически продукт
Наличието на лечебни минерални извори в комбинация с другите природни
дадености са причина за успешното съчетаване на СПА, балнео- и уелнес туризъм с
културен, винен и екотуризъм. В туристическия продукт, който предлагат
туристическите фирми на територията на община Хисаря, освен основните туристически
услуги по настаняване и хранене, успешно са включени и допълнителни туристически
услуги, свързани с пътувания, развлечения и други прояви и събития с културен и
опознавателен характер.
В туристическите пакети, които предлагат висококатегорийните хотели на
територията на община Хисаря, са включени широка гама от балнеолечебни и Спа
процедури. Курортните селища на територията на общината предлагат добри условия за
пешеходен, вело- и конен туризъм, екотуризъм, посещение на природни, културни и
археологически забележителности.
Нивото на развитие на предлагания туристическия продукт за балнео, спа и уелнес
туризъм в общината е сравнително високо. Всеки хотел на територията на общината
предлага различни продукти и туристическите агенти предлагат само настаняване с
пакети, приготвени от специалистите в хотела. В заключение трябва да отбележим, че
предлаганият туристически продукт в общината е разнообразен и освен Спа почивка
включва и културен, винен и други видове туризъм.
Това създава предпоставки за привличането на друг профил туристи, които могат
да съчетаят Спа почивката с друг вид туризъм.
6. Информационно обслужване на туристите
Туристически информационен център – съществува от 2002 година. Намира се в
многофункционален офис в сградата на читалище „Иван Вазов“. Освен че предлага
информация за настаняване, места за хранене и развлечения, историческите обекти в
общината и района, маршрути и културни събития, центърът провежда и туристическа
анимация за деца и възрастни, беседи и пешеходни обиколки на културно-историческите
ценности на града.
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Посетителски информационен център – с. Старосел – осъществява
информационно обслужване на туристи, посетили култовия храм в с. Старосел.
Достъп до информация и услуги
Община Хисаря предоставя на туристите достъп до информация и услуги чрез
няколко източника:
 Туристически информационен център – Хисаря предоставя актуална
туристическа информация и информация за културните събития на територията
на общината.
 В Центъра за информация и услуги при Общинска администрация Хисаря е
монтиран и постерминал, свързан с Интернет.
 Посетителски информационен център на култов храм Старосел.
7. Туроператори и туристически агенти
На територията на община Хисаря има регистриран един туроператор
„Булгархолидейз“ ЕООД, който организира туристически пътувания и извършва
застрахователна дейност.
8. Туристически организации
Регистрирана е една туристическа организация ТД „Орела – 1935“, гр. Хисаря.
IV. ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА
1. Административна структура (експерти, съвети, отдели, сектори и др.)
В община Хисаря е изграден Консултативен съвет по въпросите на туризма. Със
заповед на кмета на община Хисаря е създадена и експертна комисия за категоризация
на туристическите обекти. В структурата на община Хисаря функционира отдел
„Икономика, Култура, Туризъм, Спорт и Младежка дейност“. В отдела са разкрити
следните длъжности – експерт и гл. специалист, които работят по въпросите на туризма
в община Хисаря. Към ОбС гр. Хисаря действа и Комисия по образование,
вероизповедание, култура, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална
политика.
2. Развитие на човешките ресурси в туризма
Образование, професионално ориентиране и реализация
 На територията на общината има 5 общински училища. Средното училище е едно
– СУ „Христо Смирненски“. То предлага обучение след завършен 7-ми клас по
професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“:
професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“ и професия
„Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.
Училището работи за създаването на кадри, необходими за туризма.
 Най-голямото предизвикателство е адекватното развитие на човешките ресурси,
които са в основата на разработването и развитието на туристическия продукт.
Тук се наблюдават следните проблеми:
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1. Недостиг на квалифицирани и мотивирани кадри в сферата на туризма и
услугите;
2. Висок процент на необразовано малцинствено население;
3. Демографски срив;
4. Липса на работни места за висококвалифицирани кадри.
Често ниското образователно ниво на свободните човешки ресурси оказва
възпиращо въздействие върху инициативата на населението за развиване на собствен
бизнес. Липсата на специализирани знания, умения и квалификация е проблем, на който
трябва да се обърне внимание и да се използват програми за квалификация и
преквалификация. Необходимо е да се подобри информираността на населението
относно възможностите за развитие на туризъм и стартиране на собствен бизнес в
общината.
3. Въздействие на туризма за развитието на общината
По отношение на състоянието на околната среда и на екологичния риск вследствие
на развитието на туризма на територията на община Хисаря могат да се направят
следните констатации:
Туристическата дейност се развива в екологично чист район, тъй като липсват
големи производства, замърсяващи въздуха и почвата. На територията на гр. Хисаря са
разположени 3 парка с богата и разнообразна растителност. А самата община е
разположена в полите на Средна гора.
Минералната вода, разглеждана като основен ресурс на общината, се използва за
лечение както с външно, така и с вътрешно приложение за редица заболявания.
В туристическите места на община Хисаря е създадено организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Поради наличието на строителство на туристически
обекти туризмът се явява източник на значителен обем строителни отпадъци. В рамките
на годишното управление на общината се поставят няколко мероприятия, свързани с
опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци.
Нивата на шум в община Хисаря, и по-конкретно в населените места с
туристически атракции, се увеличават с увеличаването на туристопотока основно през
летния сезон и през уикендите.
Икономически въздействия:
- туристически бизнес инвестиции;
- нараства заетостта на местното население в туризма – хотели, ресторанти;
- нарастват цените на недвижимите имоти, което увеличава доходите на местното
население.
Това носи след себе си и някой неприятни моменти, като например:
- нарастване на цените на недвижимите имоти, жилищните наеми и
потребителските цени на стоките и услугите, което оскъпява живота на местното
население.
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4. SWOT анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма:
Анализ на силните и слабите страни:
Силни страни
Слаби страни
 Благоприятно географско
 Недоизградена транспортна
местоположение;
инфраструктура и липса на
достъп до културно-исторически
 Благоприятно съчетание на
обекти;
природни условия и ресурси: води
– минерални извори, язовири,
 Липса на достатъчно водни
климат, гори, защитени
атракции;
територии, налична стопанска и
 Недобра квалификация и
обществена инфраструктура,
мотивация за работа на кадрите в
материално-техническа база;
туризма;
 Съхранена чиста околна среда –
 Недостатъчни финансови
липса на промишлени
средства за развитие на градската
замърсители;
инфраструктура, туристическите
 Традиции в балнеолечението;
атракции и опазване на културноисторическото наследство.
 Богато културно-историческо
наследство;
 Добър имидж на общината като
център за Спа и културен
туризъм.
Възможности
Заплахи
 Възможност за използване на
 Засилена конкуренция на
структурните фондове на ЕС и на
вътрешния пазар;
други международни фондове и
 Миграция на населението към
национални програми;
други градове и държави и
 Откриване на нови туристически
обезлюдяване на селищата;
пазари;
 Влошаване на международните
 Засилен инвеститорски интерес;
междуетнически отношения,
тероризъм;
 Достъп до модерни технологии и
комуникационни приложения.
 Природни бедствия, екологични
кризи, крупни аварии.

ИЗВОД: Община Хисаря има добри възможности за устойчиво развитие на
туризма и благосъстоянието на местните жители. Мъдрото стопанисване на природните
и антропогенни ресурси ще доведе до стабилност на ръста в туризма. Осъвременяването
на туристическия продукт и неговото ефективно промотиране е водещо в изграждането
на бъдещите стратегии и планове за развитие.
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V. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНАТА
Основната цел на стратегията за развитието на туризма в община Хисаря е
утвърждаване на община Хисаря като конкурентна и водеща туристическа дестинация
на националния и международен пазар.
ПРИОРИТЕТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕНОВИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ:
Дейности:
1. Поддържане в добро естетическо състояние на входно-изходните артерии към
града и населените места от общината. Естетизиране на градската среда;
2. Обновяване и осигуряване на достъпност до туристическите обекти в общината;
3. Проектиране, изработка и монтаж на указателни табели, информационни табла
и надписи, карти на града, разписания на обществен транспорт и други информационни
средства;
4. Опазване, поддържане и развитие на водопийни павилиони, паркове, зелени и
цветни площи;
5. Изграждане на атракция, интересна за младите хора – рампа за ролери и
скейтборд.
ПРИОРИТЕТ
2:
ОПАЗВАНЕ
НА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ:
Дейности:
1. Укрепване и консервация на крепостната стена и обекти от Археологическия
резерват в град Хисаря;
2. Изграждане на Музей на балнеолечението и създаване на атракция, свързана с
това;
3. Възстановяване на притегателната сила на тракийските обекти – Култов храм и
светилище Каменица в Старосел, обект „Кози грамади“, Тракийски емпорион в с.
Кръстевич, други могили;
4. Професионално промотиране на културния продукт – медийно отразяване на
археологически открития, изработване на копия от местни артефакти, премиери и
спектакли;
5. Осъвременяване на съществуващи сценарии и разработка на нови за празници,
възстановки и исторически спектакли;
6. Оптимизиране на Културния/Събитиен календар.
ПРИОРИТЕТ 3: ПРОМОТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
ХИСАРЯ
Дейности:
1. Разработване на рекламна стратегия;
2. Увеличаване на местата с безплатен Wi-Fi и повишаване на качеството му;
3. Създаване на Туристическа интернет страница за цялата община;
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4. Включване на Хисаря в „Чудесата на България“ и домакинство на туристически
форум за региона;
5. Участия в изложения, туристически борси и сдружения;
6. Актуализиране и създаване на нови рекламни материали за ТИЦ, Старосел,
Старо Железаре – брошури, флаери, карти, плакати; изготвяне на нови експозиционни
табла за ТКЦ Старосел и „Дом на традициите“, с. Старо Железаре.
ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ
Дейности:
1. Разширяване на услугите в Туристическия информационен център;
2. Разработка на нови туристически маршрути, програми и анимация;
3. Обновяване на интериора (снимков и информационен материал) в ТИЦ;
4. Изграждане на складово помещение;
5. Закупуване на нови маси за семинари и осъвременяване на съществуващата
техника (принтер).
ПРИОРИТЕТ 5: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ:
Дейности:
1. Подобряване на съвместната работата между местна власт и бизнес в името на
модерния туризъм в града чрез срещи с хотелиери и ресторантьори, активна работа на
Консултативния съвет по туризъм;
2. Организиране и провеждане на форуми за състоянието на туризма;
3. Провеждане на анкети, проучвания и анализи за развитие на туризма.
ПРИОРИТЕТ 6: ФИНАНСИРАНЕ
Дейности:
1. Повишаване на размера на туристическия данък;
2. Разработване на проекти за развитие на туристически обекти и атракции по линия
на ЕС и други фондове.
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