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Abstract 

The present study traces the latest changes in the boundaries, territorial scope and settlement 

structure of the municipality of Velingrad as an object of study, as well as the spatial impacts on 

its local development. The main accents in the subject essence of the research are related to the 

analysis of the influence of the leading economic activities, which are caused by the dynamic 

development of balneotherapy, climatotherapy, medical tourism and some new specialized tourist 

activities (SPA, wellness, etc.). The tasks for achieving the goal are related to the analysis of some 

leading settlement-demographic characteristics of the object of study (Velingrad municipality), as 

well as the influence of certain socio-economic activities on the spatial organization of the local 

territory and the development of the local community. 

Keywords: territorial changes, spatial impacts, local development, specialized tourist 

activities. 

 

Едни от най-важните и основни елементи в локалното развитие на всякакъв вид 

териториални образования (формални или неформални) са териториалните промени и 

пространствените въздействия, които най-често са породени от комплекс от социално-

икономически, демографско-селищни и политически фактори. Сравнително слабата 

динамика във времето на териториални промени при формалните териториални 

образования – общините се компенсира от нарастващата роля на пространствените 
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въздействия, които често предизвикват съществени изменения в организацията на 

територията.  

Въведение. 

През последните три десетилетия у нас бяха извършени някои териториални промени 

в границите и обхвата на отделни административно-териториални единици на локално 

равнище, в резултат на което се създадоха няколко нови общини. Повечето от тях не 

отговаряха на формалните критерии при своето създаване, а бяха резултат от влиянието на 

политически и икономически фактори или естествено следствие от проведени местни 

референдуми. За съжаление така продължаващото „роене” на българските общини, не води 

до създаването на достатъчен административен капацитет на локално ниво и не гарантира 

задоволяването на основните социални нужди на местните общности, а генерира още по-

големи рискове за тяхното развитие и самоуправление.  

Процесът продължава и след поредния местен референдум за отделяне на няколко 

населени места от община Несебър, които желаят обособяване на нова административно-

териториална единица – община с център – гр. Обзор. След положителния местен вот и 

постановлението на Министерски съвет (решение № 253 от 24.03.2021г.) за създаване на 

новата община, процеса формално е спрян. Причината е неиздаването на указ на Президента 

на Р. България с мотив, че по време на преброяване (провеждащо се в периода 07.09 до 

03.10.2021 г.) не може да се извършва административно-териториално деление. 

Междувременно в четири от селата от нея бе проведен втори – контра референдум, макар 

същия да беше обявен за незаконосъобразен от съда и след препоръката на ЦИК да бъде 

отменен. С него се целеше те да останат в състава на старата си община, а постигнатите 

резултати бяха в полза на това искане.  

Тази, макар и местна електорална сага, действията по която все още продължават, е 

много ярко доказателство за сериозните проблеми в административно-териториалната 

организация на националната територия. Такива случаи в бъдеще ще продължават да 

разклащат основите на местното самоуправление в нашата страна и изискват създаването на 

адекватна на съвременните условия нормативна база, която да утвърди ясни критерии и 

показатели за евентуални бъдещи промени в административно-териториалното ѝ 

устройство.  
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Целта на настоящото изследване е да се проследят последните промени в границите, 

териториалния обхват и селищна структура на община Велинград като обект на 

проучването, както и пространствените въздействия върху локалното ѝ развитие. Основните 

акценти в предметната същност на проучването са свързани с анализа на влиянието на 

водещите стопански активности, които са породени от динамичното развитие на 

балнеолечението, климатолечението, медицинския туризъм и някои нови специализирани 

туристически дейности (СПА, уелнес и др.). Задачите за постигането на целта са свързани с 

анализа на някои водещи селищно-демографски характеристики на обекта на изследване 

(общ. Велинград), както и влиянието на определени социално-икономически дейности 

върху пространствената организация на локалната територия и развитието на местната 

общност. 

Материали и методи. 

Методологическият инструментариум на изследването включва комплекс от 

общонаучни и частни географски подходи и методи. Водещи са анализа и синтеза на 

различна по характер информация на основата, на която са направени обобщения и изводи 

с научно-изследователски и практико-приложен характер. Водещ е  хорологичният подход 

при анализа на пространствените обекти, явления и процеси. Прилагането на хронологичния 

подход помага за изясняването на времевите аспекти на промените в обекта на изследване. 

Географският и статистически анализ допринасят за обективната оценка на проучваните 

пространствени елементи и техните характеристики, а корелационният за изясняване на 

взаимните им връзки и влияния. Информацията за проучването е набирана от собствени 

теренни изследвания, както и от различни официални източници.  

Изследователският интерес към проучваните тематични проблеми и териториална 

локализация има разнообразни аспекти. Специално внимание заслужава комплексното 

регионално изследване на Патарчанов (2006) върху територията обект на нашето проучване. 

С подчертано методически характер са изследванията на: Патарчанова (2010), Бояджиев 

(2004, 2006) и Патарчанов (2004). Фокусирани към развитието на планинските райони и 

ролята на различни стопански дейности са проучванията на Патарчанов (2009, 2011) и 

Патарчанова (2008). Към анализа на ролята на алтернативният туризъм в локалното 

развитие на селските и планинските райони са насочени проучванията на Патарчанова 
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(2006) и Патарчанов (2011). Променящите се условия, свързани с електронизацията на 

публичната среда и услугите на администрацията, като фактор за регионално и локално 

развитие, засилиха и изследователския интерес към тази тематика  (Karadzhova, 2019). 

 

Резултати и дискусия. 

Община Велинград е създадена с указ № 2295/ ДВ бр. 101/26.12.1978 г., с който по 

закон се определят селищата и състава на общините в Република България. През 1987 г. 

селищна система (община) Сърница, след няколко годишно съществуване, е закрита и с 

Указ № 3005/ ДВ, бр. 78/1987 г., и трите населените места, включени в състава ѝ се 

присъединяват към община Велинград. Отново с Указ 177 ОТ 22.07.2014 г. на президента 

на Република България са утвърдени нови граници на община Велинград, като гр. Сърница 

и селата Побит камък и Медени поляни са обособени отново в самостоятелна 

административно-териториална единица (ОПР, 2018). Община Сърница е най-новата и 

последно обявена за сега в България. Тази съвременна териториална ситуация, свързана с 

обекта на нашето проучване, кореспондира с изказаните по-горе опасения в сферата на 

местното самоуправление и локалното развитие в национален мащаб. Недостатъчните 

териториални ресурси, вкл. административен капацитет и редица други жизнено важни за 

публичния живот възможности и потенциал, са в състояние да компрометират изконния 

интерес на всяка местна общност за самоопределяне, самоорганизация и самоуправление. 

Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от 

природните и теренни условия ресурси, както и с оглед развитието на поминъка на 

населението. По-голямата част от населените места са в западната част на общината. Тя се 

състои от 21 селища, 1 град и 20 села (виж. фиг. 1).  
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Фиг. 1. Община Велинград – населени места 

 

 

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г. за правила и нормативи за устройство 

на отделните видови територии и устройствени зони, селищата от община Велинград 

попадат в следните категории:  

- в категорията “ малки градове” - гр. Велинград, който е основен пространствен и 

функционален център на целия район, който включва днешните общини – Велинград, 

Сърница и Ракитово  

- големи села (с население от 2000 до 5000 жители) – с. Драгиново (виж фиг. 2);  
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- средни села (с население от 1000 до 2000 жители) - 3 села (с. Грашево, с. Кръстава 

и с. Света Петка);  

- малки села (с население от 250 до 1000 жители) - 7 села (с. Абланица, с. Алендарова, 

с. Биркова, с. Всемирци, с. Долна Дъбева, с. Пашови и с. Рохлева);  

- много малки села (с население до 250 жители) - 9 села ( с. Бозьова, с. Бутрева, с. 

Враненци, Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Кандови, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола).  

Фиг. 2. Населените места в общ. Велинград по брой население за 2020 г. 

 

                                                                                                          Изт. на данни ГРАО, 2020. 

Според разположението на селищата в територията на общината, мрежа от населени 

места може да се определи с мозаечно-дисперсна структура. Средната селищна гъстота (3.5 

селища на 100 км 2 ) e малко по-малка от тази за страната (около 4.8), но по-голяма от област 

Пазарджик (около 2.6).  
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По площ на землищата на селищата водещи са общинския център и 

високопланинското село Грашево (виж фиг. 3.). При анализа ясно се личи огромната 

денивелация при землището на град Велинград, която надвишава 1000 метра между 

котловинното дъно и най-високия връх в него – Черновец 1834 м н.в., разположен в 

северозападна посока от него.  

Фиг. 3. Групиране на землищата на селищата в Общ. Велинград по площ (в кв. км) 

 

Това от своя страна създава много добри условия за естественото денонощно 

обветряне на селището и отрицателна йонизация на въздуха, вследствие на постоянната 

циркулация на планинско-долинните ветрове (горняк и долняк) сутрин и вечер поради 

разликата в атмосферното налягане на отделните части на котловината. Тези 

микроклиматични условия са най-важната природна предпоставка за развитието на 

климатолечението в района. От друга страна значителните площи на землищата на тези две 



121 
 

селища (над 76 кв. км), както и на другите три – Грашево, Света Петка и Драгиново създават 

условия за развитието на интензивни горскостопански и земеделски дейности и 

производства, на основата на значителните дървесни и поземлени ресурси. 

В резултат на особеностите на Селищата не са разположени равномерно на 

територията на общината. Общинският център – Велинград, е разположен по-скоро в 

североизточните части на общината, в близост до източната ѝ граница в рамките на най-

голямата вътрешнородопска котловина. Тя се отличава с много висок коефициент на 

орографска затвореност, което влияе силно на редица от обекти процеси и явления.  Най-

големите населени места са съсредоточени в котловинното дъно на Чепинската котловина, 

което се явява основната пространствена локализация на дейностите предмет на нашето 

изследване. От центъра на общината – град Велинград до най-близкото населено място – с. 

Драгиново (другото населено място с потенциал за развитие на изследваните от нас 

стопански дейности), разстоянието е едва 4 км, което засилва възможностите за 

образуването на термален и климатичен туристически клъстер.  

По степен на урбанизация на община Велинград е 62.9 %. Градското население е с 

по-ниска от средната стойност за страната - 72.5 %, но малко по-висока от средната стойност 

за областта – 62.2 %.  

В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на селищните си 

функции се откроява общинския център гр. Велинград. Интегриращите му възможности са 

основно по линия на административните и някои от най-важните обслужващи социални 

функции – образование, здравеопазване и социални дейности. Структурата на първичния 

социален сервиз е почти огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил на 

населението им. Само в 7 от общо 20 села има функциониращи училища. В повечето села 

няма лекарски практики. Центърът компенсира с пълен набор от добре развити услуги, 

както на селищно, така и на общинско ниво.  

По отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието 

им върху останалите селища в общината гр. Велинград е бил безспорен лидер и 

притегателен център за заселване. По степен на някои елементи за благоустроеност, селата 

имат сходни характеристики – всички са електрифицирани и водоснабдени и разполагат със 

значителни зелени площи.  



122 
 

Несравними са други елементи за благоустроеност, като например канализацията, 

която на места липсва. Подобна е и ситуацията с пътната и улична мрежа между и в 

селищата, при която изградената преди доста време трайна настилка на улиците, сега е 

сериозно компрометирана. В тази посока заслужават внимание активните опити и вече 

реализираните проекти в редица кметства от т.н. „висок район”, някои от които се 

довършват в момента. Тези проблеми се решават основно, чрез разнообразните 

възможности, които дават някои от европейските програми за разработване и реализиране 

на мащабни инфраструктурни проекти, които не са по силите на локалните инвестиционни 

бюджети на огромната част от общините в страната.  

Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, но не достатъчно 

балансирана върху цялата територия на общината. В основата на дисбалансът (поляритетът) 

стои конкретната природногеографска обстановка, която обаче се влияе силно от 

демографските и функционални характеристики на отделните селища. Общината има нужда 

от целево създаване най-малко на два вторични пространствени центъра – каквато роля 

могат да изпълняват с. Света Петка и с. Грашево, съответно в западна и в южна посока. 

В Родопите има меридионални и субмеридионални оси, сред които попада оста 

Велинград – Сърница – Доспат. Общината трудно поддържа и още по-трудно развива 

транспортната инфраструктура заради разсечения планински терен, но въпреки това 

съумява да осигури сравнително добра достъпност и обслужване на населените места в нея. 

Това става посредством II и III клас пътища от Републиканската пътна мрежа, както и чрез 

общинските пътища. 

Много съществена е ролята на единствената у нас теснолинейна ЖП линия (с 760 mm 

междурелсово разстояние) „Септември – Добринище“. Линията минава през територията на 

6 общини – Септември (с . Варвара), Велинград, Якоруда, Белица, Разлог и Банско 

(Добринище). Общата ѝ дължина е 80 km, от които 50,2 са на територията на община 

Велинград и за някои села (Магерово, Абланица и Цветино) е жизнено важна възможност 

за нормална транспортна достъпност до общинския център и градската среда, които 

осигуряват базовите дейности от обслужващия сектор. Значението на тази уникална 

транспортна инфраструктура и дейностите, свързани с нея се усилва във връзка с 

изследваната от нас проблематика. Атракционните пътувания, които вече са факт от 
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няколко години, надграждат значително и успешно комплексния туристически продукт и 

неговия локален маркетингов бранд.  

Притокът на туристи, които посещават общината с цел балнеолечение, може да става 

от север посредством Транспортни коридори №10 и №8, към който водят първокласният 

път I-8 „София – Ихтиман – Белово – Пазарджик – Пловдив“ и второкласният път II-84 

„Звъничево – Ветрен дол – Велинград – Юндола – Якоруда - Разлог“, и от запад – 

посредством Транспортен коридор №4, към който отвежда второкласният път II-19 „Гоце 

Делчев – Банско – Разлог – Симитли” с разклонения на юг към Кулата и на север към София 

(Калотина) и Видин по първокласния път Е-79. Тези пътни връзки са изключително важни 

за осигуряването на директен приток на гръцки, македонски, сръбски, румънски и други 

чужди туристи. 

В утвърдената десетилетна практика посетителите на общината да са предимно с 

българско гражданство, но в последните едно две десетилетия се откроява ясна тенденция 

на промяна, за която много сериозно работят в добър синхрон и постоянна комуникация, 

както сдружението но хотелиерите и ресторантьорите, така и представители на органите на 

местното самоуправление. Това е продиктувано от общите им цели да се привлекат повече 

чуждестранни туристи, с по-висока култура на поведение и оценяващи по-пълноценно и по 

достойнство природните и антропогенни туристически ресурси.  

Всички разработени планове и програми разглеждат балнео и климатолечението, 

медицинския туризъм, СПА и уелнес услугите през призмата на развитието на устойчиви 

туристически практики и популяризирането на община Велинград на международната 

сцена. В пространственото реализиране на този процес все по-съществена роля ще играят, 

намиращите се в непосредствена близост до гр. Велинград са гр. Ракитово, туристическата 

локализация Цигов чарк, крепостта Цепина (с. Дорково), с. Юндола, туристическата 

местност Старина, високопланинската спортна база Белмекен, гр. Батак, яз. Голям Беглик и 

др. Всички те имат „дежурни“ посещения от хора, „проверили“ няколкократно тяхната 

репутация, но за останалите, които само са чували за подобни дестинации, балнеолечението 

би било първоначален мотив да посетят общината, а след това и съседните туристически 

локализации с разнообразен потенциал от антропогенни и природни ресурси.  
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Показателен е примера с гр. Ракитово, който се намира на 14 km от гр. Велинград и 

дълго време, а и до голяма степен и днес се развива в сянката му. Той е планински 

климатичен курорт (с регионално и локално значение), който е подходящо място за хора, 

страдащи от астма и други белодробни заболявания, а минералната му вода доказано лекува 

артрит, стомашно-чревни проблеми. Популяризирането на Велинград вече активно 

допринесе за разрастване и на туристопотока към Ракитово.  

Населените места в общината, категоризирани социално и икономически като 

необлагодетелствани райони, също имат изгода от устойчивото развитие на балнео и 

климатолечението, СПА-услугите и уелнес туризмът и тяхното пространствено 

разширяване с други надграждащи и съпътстващи дейности. Те са сериозен инструмент за 

решаване на острите социални въпроси, свързани с заетостта от една страна, чрез директно 

участие в дейността на медицинските и туристически бази, а от друга като създатели и 

изпълнители на допълнителни туристически и други услуги (атракции, преходи и т.н.). 

Ефектите от реализирането на тези активности и най-вече генерираните приходи, 

могат да съдействат за решаването редица важни въпроси за пространственото развитие на 

общината, като изграждане на транспортните (селищни и междуселищни) връзки, 

прекарване на ВиК, осигуряване на транспорт за учениците, обучаващи се в общинските 

училища и др. 

Упражняването планинско колоездене, като една от формите на специализираният 

(алтернативен) туризъм, в местностите около гр. Велинград и в общините от района вече 

съдейства сериозно за създаването на нови транспортни (пътни) и други видове 

инфраструктурни обекти или обслужващи дейности. Изградените са редица маршрути 

напр.: – седловина Юндола – билото на Алабак – гр. Ракитово – с. Дорково– вр. Цепина – 

гара Цепина; – пещера „Лепеница“ – м. Качаков чарк – м. Брези и др., по които могат да се 

разгледат изключително на брой археологически (Средновековна крепост Цепина; 

Плиоценски парк) и исторически обекти с национално и международно значение. 

Сериозни промени в пространственото развитие и териториалната организация биха 

настъпили вследствие на използването на реалните възможности за практикуване на активен 

спорт и развитие на надграждащ ски туризъм, чрез утвърждаването, доразработването и 

реализирането на проекта за спортно-технически комплекс „Сютка“. Той би превърнал 
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двете съседни общини в истински реални партньори за ускоряване на своето локално 

развитие, чрез завършени и комплексни по своя характер и възможности туристически 

пакети. 

Основното предимство за превръщането на Велинград в уникален по своята същност 

лечебен термален център, без да се посяга върху природните богатства, е това, че ресурсите, 

които са налице в момента не се експлоатират достатъчно ефективно, най-вече по 

отношение на тяхното социално значение за подобряване условията на живот на местната 

общност. 

В подкрепа на това наше мнение, могат да се цитират редица личности на отговорни 

публични позиции, както на локално, така и на национално ниво, според които община 

Велинград е сред онези териториални общности в страната, които могат да решат в не малка 

част и някои битови енергийни въпроси в духа на бъдещите екологосъобразни стопански 

дейности. Възможностите за отопление посредством използването на геотермалната 

енергия на минералните хидроложки ресурси изобщо не са за подценяване. Първоначално 

подобен вид отопление бе реализирано в няколко бани и градския стадион, без големи 

инвестиции в строителство на генератори. Съществуващите проекти в миналото, за 

изграждане на няколко малки геотермални централи, днес биха могли да реализират само в 

синхрон с развитието на туристическите дейности, тъй като в противен случай биха 

породили конфликти във връзка с използването на термоминералните ресурси. 

Реализацията може да започне с топлофикацията на  публични сгради (трите читалища, 

сградата на общината, Историческия музей, общинската болница и училища.  

В тази връзка по инициатива на министерството на енергетиката, финансирано от 

японския дарителски фонд, администрирано от международната банка за възстановяване и 

развитие се изпълни проект от GOWI (Дания), в сътрудничество с Екопроектконсулт 

(България) за изграждане на геотермални системи за отопление в 10 общини, една от които 

бе Велинград. 

 През 2008 г. идеята успя да достигне до далечната Норвегия, където намери свои 

съмишленици и реализатори. На проведена среща на 11 февруари същата година в 

Пампорово между бившия кмет на общината Иван Лебанов, членовете на Асоциацията на 

родопските общини, заместник-посланика на Норвегия г-н Тур Мартин Мьолер и 
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търговския представител г-жа Ане Лисе Рогнилдален бе взето решение, общината да получи 

субсидия в размер на 41.5 млн. евро. Днес 14 години по-късно идейният замисъл все още не 

е реализиран или поне в степента, която се предполагаше това да стане. 

 Много съществени са въздействията на дейностите, предмет на нашето изследване, 

върху пространствената организация на вътрешната територия на землищата на селищата, 

в които те се развиват много активно, в последните няколко десетилетия. Те се промениха 

функционално и визуално, и се развиха значително пространствено, някои от 

съществуващите зони с преобладаващо туристическо предназначение, което от своя страна 

доведе до тяхното допълнително строително уплътняване със сгради с различна 

функционалност.  

Така в рамките на гр. Велинград, в района между централния квартал Лъджене и 

южния квартал Чепино изчезнаха териториите с земеделски функции и се превърнаха в зона 

за социални функции, с основно битови сгради и такива за публични услуги.  В редица части 

от периферията на селището се оформиха няколко съвсем нови туристически зони с 

концентрация на висококатегорийни комплекси - бази за настаняване, балнео и 

климатолечение и рекреация, първия балнеокъмпинг в страната, конни база и др.  

Териториално те са концентрирани основно в западна и югозападна посока от 

централния квартал Лъджене в района на р. Луковица, местността „Зайче блато”, района на 

и над бившия ресторант „БОР”, на южния вход на града в района на Радонова баня и др. В 

някои от тези зони започнаха активни процеси на ново застрояване с битови сгради, което 

допълнително променя пространствената структура на селището.  

Подобна териториална експанзия, макар и с по-малки размери, наблюдаваме в южна 

посока в периферията на най-голямото село Драгиново, което също разполага с потенциал 

за развитие на дейностите, предмет на нашето изследване. 

 Заключение и изводи. 

 Съвременният териториален обхват и граници на общ. Велинград, резултат от 

последните промени в административно-териториалното устройство, се отрази най-

съществено на селищния ѝ потенциал, тъй като отпадна втория град в него и две от средните 

по брой население села. Той не засегна съществено водещите стопански дейности в 
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общината, които са обект на настоящото проучване но ограничи някои от възможностите за 

разширяване на комплексния туристически продукт на района. 

 Пространствените въздействия на изследваните туристически дейности ясно 

показват новите посоки в селищното развитие, чрез уплътняване на вътрешноградски и  

други селищни територии. Наред с това започва много активен процес на териториално 

разширение на зоните с активни туристически обекти и дейности в няколко посоки в 

селищната периферия. Те са съсредоточени главно по две от входно-изходните пътни 

артерии на общинския център, както и в пространството между него и с. Драгиново. 

 Променящата се териториална организация изискват адекватни устройствени 

мероприятия от страна на местната власт, които да изпреварват инвеститорските интереси, 

а не както до сега да вървят след събитията. Необходимо е проактивно поведение на всички 

заинтересовани страни в тези процеси, които да гарантират устойчиви публични практики 

в регулацията и управлението на стопанските активности и перспективите в 

пространствената организация на техните обекти. 

 Цялостният процес на териториалните промени в съвременното и бъдещо 

административно-териториално устройство на страната е от изключително важно значение 

за устойчивостта на комплексното локално развитие. Всички действия в тази посока е нужно 

да бъдат предхождани, от сериозни предварителни проучвания на пространствените 

въздействия, които логично произтичат от тях. Липсата на достатъчна географска 

експертиза в огромната част от публичната администрация в българските общини, най-често 

е причина за взимането на неадекватни пространствени решения със съмнителен или дори 

негативен ефект върху устойчивото развитие на местната общност. Това все по-отчетливо 

ще налага необходимостта за създаване на задължителна длъжност в местната 

администрация, заемането на която да изисква комплексно географско (пространствено) 

образование. Това от своя страна може да съдейства за бъдещото превръщането на географа 

в регулирана професия. 
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